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 ا�����–أ ��  :  ا����ب �
 ا��رس ا�

�" أ��
ب"إن آ���              ��� ��
م  ل� ��� ذات �� ��� ال��
ا*� ('ی'ا ل&
ع م� ال�#"!�   آ�ل � �&� +�" و ح&�� * &�ول ال���� . �#'م� أ-,
"–ل"65� ا  �&#"ض ل��3
م��  !2*&�" أ��
ب ,# �   � وم'ى �:� > ���3
م�� ا8-;:ح�   - ال'8ل

" م� وضC ل> أ-: م� �,B ال��Aز " ا?��
ب "!ـ E �! B�# �ا F3ل �
ل.!� ال��G ال#"�Hل�5ن ال#"ب ی �ر !
J&م ���!": BL&ل ل�5;" م� ال�Hو ی
وا?��
ب .أ* � !� أ��
ب �
ء، ویC�A أ��لP:  و ال
(>، و ال�RهP ، ی�Hل و ا?��
ب ال;"یN ،: ��ل .أ��
ب ، و آO B"یN م� ' ، !�
 أ��
ب 

 ��> ،و ا?��
ب ��ل! RخUی Nم&>: ال;"ی �
ل أي أ!�*Hم� ال P 1"...ال�3 ، أخR !:ن !� أ��ل


ی� أخ"ى ، !Rآ" !� م�دة      Gل ��، ول, (��53*": +5��P(وه
 �&' ال]مZL"ي ی��B م�3ه� H:ب ال�وأ B Hال P�� Rوأخ ، P�� 

�>،وه^ <,��

 مP�5 ، وال�'اد ��� ال]وج وال �5P ��م �! ، �� O"یH > و آ:م> ��� : و���+ أ��
ب !:ن ...ال`��� ال5:ب ، أي ال�'اد ، و��5,+،و��,+ ��� م

 .2"....أخR ول'ه� ، و*
ق �:P6 : وشA"ة ��P، أخR ور��� و^�"ه�، وش "A��P و*��� ��
ب ... أ��لP ح5&� 


ي ل���� Gی' ال�'� :"أ��
ب"وی��� أن * ,� أم"ی� أ���� م� خ:ل ال&J" إل� ال 

 dB، وآRلe م� حL&ال�� ' أو ال5;" م� ال Nال;"ی �!�?ول ال,#' ال��دي الRي *��5> !� ��'ی' م�3
م ال���� م� حd ار�,���O !� م'ل
ل�� ��#&
� آ#'م ا8ل �3ت ی��Zال �! "J&ل�� ��O�,أو ی5"ةار� �&�   Nال;"ی �! "� م� خ:ل ر�;�� �g��لP .إذا أخR اf*�5ن !� ال5�A ي یRال �ال,#' ال3& �وال`�*


ل أي أ!�*&> ، إذ ی�HلHب !:ن : ال
 O3"یH > وآ:م> ��� أ��لP ح5&� : ���+ أ��

ا*;:�� م� ��`�� !� خj6�k ا?��لP الZ#"ی� وخj6�k أ��
ب الi"Hن ، خ�-� !� م,�حd ا�A�fز ، و*A' !� هRا " ا?��
ب" والH'م�ء در�
ا
ی#"ف !�B الi"Hن م� آ`" *l"J وا�C5 ���> ، و!�� إ*�� " ح'یd ا�� � ,� - و�' آ P !� ا�A�fز ����ء آ`"ون 8 �,B إل� حk"ه� -ال5�ق 

مRاهP ال#"ب وا! &�*�� !� ا?��لP وم�� خj اo �> لG �� دون (�C ال��Gت ، !2*> لn !� ا?م� أم� أ�+ م� ال#�رض� وال,�ن وا��5ع ال��Aل م� 
� B�k م� اo ، ل�� أرهk> !� ال"�
ل وأرادl م� إ��م� ال'لkال#"ب خ < 
�> ��ل� �ب أو�,* �P م� ال#"ب إذا ار�BA آ:م� !� *��ح أو ... �;Lل�!

3q ، وی;B ��رة إرادة اf!��مL رة إرادة ال�� "k Lj أو -�r أو م� ش,> ذلe ، ل� یgت �> �� واد واح' ، �B ی3&� !kL� وی�"ر ��رة   "ح��ل� أو
� أآ`" ال�5م#�� s�Gی �" إل� الZ�ء وی�&� �&>، و��
ن إرادة ال 
آ' وی3L� �s# م#�*> ح Zوی ،��A�?ا s#� <��3ی ���� ح #� qZوی�، �


ب ل'ل ..�&�ی > ��ل�:م ��� ح�5ب ال��ل، وآ`"ة ال�Z' و(:ل� ال��Hم Zی�]ج وی B� ،�3k ال Bآ �3kوم ،PیR� ال Bآ ��Rال�:م م� ��g8 ی �^
� ال�5�، ول
 (#�> آ�> ��� dGا!" وال
� ال�� j��&ل��l,> م�ء��و l5> ���ءL,ا واح'ا ل"� .4  

uر� uH! <
ل وم#"!� دوا�Hال �! <3� ال" ا?��
ب" !�?��
ب ��ل&5,� إل � یB�Z ��� ال� ��� آ:م> ، آ�� ر�;> أی�� �;"ق ا?داة ل��#&� أي ال�
 B�Z ب �� ' ل
#� ا?��,O إن B� ، اح'ة
.  ال&j ا?د�� وم� ی ��L> م� خj6�k و���ت - �&'l -��لH;#� ا?د�� آ��� !�� یkH" آ:م> ��� ال���A ال

� ال�'ی`� ال � (�وزت ��� ال,:�E ال�
� م� أ�"ز ���ی� ال�'ارس ا?���Hال lRی�وه'�H  . 

 �*�)"Aه" ال�H) هـ 471ت (أم� �,' ال �;�ع أن ی53"ه� ! �ا �ال  �J&ی� ال"J&� ، �Gوال� 'H&وال �E:,ال �ی > ال�#"و!� !"J* �! ��A ب ی
��?�!
n3&ال �ود�88> ! <&P ال�:م حP5 م��م�"� �! n� �� � ال �53"ا رده� !> إل� ال�#�*� ال`�*� أو اfض�!� B68'د ال�&�fا � ، وه� م#�ن �"(C إل

� الB�A وال
-B و!� الkH" و!� � Bk3ال �ال و!
وخj6�k مL ��3 !� ال�5&' إل> وال�5&' و!� أض"ب الL," و!� م #��Hت الB#3 م� م#3
8ت وأح
 5  اfی�Aز واOf&�ب

 �� �*�)"Aق ال"! 'H!"�Gم&>" ال�:م"و"ال� F3ال� rی"k� 8 &,�ط �ا8 Nی"O �� �� . وهlR ال 3"�� ض�&� !� !�"ة ی� 'ى إل

C أش �ت *J"ی�     �A� ل� أن ی���A#ال lRه �! dح�� C�3
م �,' ال�Hه" ل�&�J و   ال�#"وض� !� دB68 ا�A�fز" ال&�J" و8 ی5 ;�� u�و 8 أن ی
� �ج إل� اfض�ءة� �,kخ �&E P*ا
 . ا?��
ب ، !`�� (


ر ال�3" ال&J"ي ا?��
�� !� مH'م > �,�
را واض�� حd ورد �&> ح'یd !� ا?��
ب 8یBH أه�� ��� �,N ح� ح'د ال�#&� �,� 'H! أم� �&' ا�� خ�'ون
 '&� l�&#م d�ول&Rآ" ه&� ��
ك ا?��
ب �&' أهB هlR الk&��� وم� ی"ی'ون ��� !,� إO:��� ، !���� أ*�� �,�رة :"أهB الk&��� ��6: ا8-;:ح� ل>،و�

�&'ه� �� ال�&
ال الRي �&5{ !> ال "اآP أو ال�HلP الRي ی3"غ !> و 8 ی"(C إل� ال�:م ��� ,�ر إ!�د�> أ-B ال�#&� الRي ه
 و}�3 ا�f"اب و8 
. !�د�> آ��ل ال�#&� م� خ
اص ال "آP الRي ه
 و}�3 ال,:�E وال,�ن و8 ��� ,�ر ال
زن آ�� ا� #��> ال#"ب !> الRي ه
 و}�3 ال#"وض ��� ,�ر إ

 eخ�ص ، و�� P
رة ذه&� ل� "اآP ال�& ��J آ�� وا*;,���� ��� �"آ- �
رة !�lR ال#�
م ال`:^� خ�ر(� �� هlR الk&��� الZ#"ی� وإ*�� ی"(C إلkال
�� �&' ال#"ب ��� ,�ر ا�f"اب وال,�ن �kال P�ل آ�ل�HلP أو ال�&
ال ^� ی& H� ال "اآLال �ه� !"kوی ��-�Lوأش Pی& ]��� الRه� م� أ��ن ال "اآ


دkH�� �
ل ال "اآP ال
ا!k�� Pل�Hال C5 ی �> ر-� آ�� ی3#�> ال,&�ء !� ال�HلP أو ال&�5ج !� ال�&
ال ح ! ��3-"
رة ، !kال ��� CHال�:م وی 
�3� Lء م��� أ*�� <! 'Aو� <� j L� P�� ��� ,�ر م��� ال��5ن !> ، !2ن ل�B !� م� ال�:م أ��ل�kرد6"... ال
 أم`�� �� أ��لP ال�:م ال�L ��3 ^� ی

"#Zال �! . 




ب ��?�! ، �H��5ال �' ��  - �&'l -!�� خ:ل هRا ال&A* 8 j' خ:!� آ,"ا مC ال��3ه#� 
� ال�&
ال وال�HلP ، وه&#�� ، "#Zال ���&- Bك ?ه
��
� ، إذا ی#'ه� خ�ر(� �� الk&��� الZ#"ی� ،� وال#"وضE:,وال �
ی�
رة ذه&� ل� "اآP ال�& ��J آ�� ، وال � �&;,N م#�*� ال&- � وی"(#> إل


ب ��?�! eلRه� ، و�Rال �خ�ص ! P� �"آ��- l'&� - أو �Gب وال�
� ا?��� C�Aی �ل �ل�� 

زه� ا?دیP ، وه�
ی� ال � یGم� ال���� ال� P5 م� 

 م�5�Z� ��
ی� آ�� ی�5G7. ال��3ءة ال� 


 ا�����-ب  ��  :  ا����ب �
 ا��رس ا�

� م� ذآ"�� ���
ی
ن ل���
ب ، ودار�
 ا?دب ��
م� ، و�#'دت �#"ی��3> �,#� ل�&�ه{ ال,�d ، ور��� ا� �' �#Gد وال��H&ض ال"#� l
l الH'م�ء !�� ی�Lل3
 –إ8 ��: ، !&A' ح5� ال�"-3� وه
 ی �'ث !� -&��� الZ#" وو(
l �#��> 8 ی��د یq� L ��� ذآ"l ا�� خ�'ون ، و��� ح'دl ا�� رشN، وا?��
ب 

 l'&�–ال +k اخ �ال  P��(� إل� ��;q !� ال#,�رة، وم��ول� !� ر��ی� ا?��ل� 
 8 . #"ب ��� !� ا� #��ل�� 8 ��3> ال���� !�B� ،P5 ه

   "#Zال �J*اآ ����5 و �ال#"ب ! �&� �� ال"ا!#� �#' ذلe ، وه
 ول�. !H' آ�ن ا� ��د ال�"-3� ��� م� (�ء !� ح'یd ال���� ��8 خ�'ون ، و��
� ی,�d !� مg5ل� إ��Aز الi"Hن ال�"ی� وال,:�E ال&,
ی�، �#"ض إل� م#&� ا?��
ب وح'دl !� أ!rk ال�:م وأ��G> وأ(�#> ل�" ال�F3 و*�در ال�#&

.9��� واضE:,ال�وم�� ذهP إل> أن ا?��
ب -
رة ��   وی,'و �l"^g ��� آ ,> الA"(�*� !� دB68 ا�A�fز و أ�"ار ال,:�E و�#s م� آ ,> �'ام
l" 10.  إل� ذلeوم�... وی5 ;C أن ی ,� م
ا�O ضl"A وم��>   م,'�> ، ح � أن ال�Hرئ ی��د ی�e5 إح�5���> م� خ:ل �#,

 ��5� �Gال� �� &�ء !�� ��ل "آP ��م� ، وه� أ��لP ال 
ا-B ال#�م� !� ال�
ا�q ال�L ��3 ، وال � � � �;"ق �3
ی� أی�� 8 ا�: و(#B ال"ا!#� أی
�H� ال� �! "^g وأ�"��� ل� �ق أداء ال�#�*"O ر���5 اخ � [" ال3&� ، وخ�-� ، � �^g ى ال
� و�H,Oت إ!��م�� و8 �' ل�� أن �"�, 11و�H� ال� �#,;� u

n3* �! أ��� 
 . وا� ,�ره� ��� ه

� أی�� *A' آ �ب^'�3� وم� ال�Lال �" ا?��
ب" وأش�ر أی�� إل� ار�,�ط ال�#�*� ��لP*�A ال&53� ل��,'ع ، ?ن ال�:م -
رة م�دی� ل�ح��n ان ال&53
� �'ت !� ال�'ارس و�'ه� ال�#��
ن وال�'ر�
ن �&�-" ل�دب، وه� ال�3"ة، ال#��J* ،�3O ?ح�' ال�ZیP وم� * �A6> أن م�3ه�> ل���
ب و�&�-"l ا

�ل، ا?��
بL�3. ال�:م، الO�#وال BH#ي ی#," �� الRال�:م ال 
  12.وی#"ف ا?دب �g*> ه


ی" وال #,"، وه
 ال#&k" ال�J3� !� ال�:م k وال "
ل>... وا?��
ب �&'l !� م� ال�:م وه
 O"ی�H ال �3H� "ا ا?مRه �إن :" وی#�N ش�"ي ��د ��
<�� "^iو ،�Z&ال� �
ی� *��53، وه
 �Rلe -ر��� دون أن یZ#"  –" ا?� �ذ ل� ی;��� إل� ال
-q الRي ی"��] ��� ذا�Gال#,�رة ال� �و-�3 ی"��] ��

�ة م��H 5 �� ح�ة م&�Z>، و�'ر�> ��� أ*> -م� *�ح�  -ی# ," �� j&ة أخ"ى، �# "ف ل�"J* �� اه ]از ال&J"ة ال"وم�*5� إل� ا?دب، وال��(� إل�� 
ل
8ی�ت ال� �'ة ا?م"ی�� !� أ��Hب ال�"ب ال#�ل�� ا?ول�، وأخRت }�ه"ة ل�� و(
ده� ال�Lص، وآ�*+ هlR ال&J"ة إل� ا?دب ال � �'أت !� أرو�� وا

�ء�� ا?د��ء ال#"ب !� حRر وا� � ��Hی"O n�� � ت، 8 �]ال�&� ال'را��ت ا?د�� م&R ا?ر�#�� ��*�;�� u5,�.13 

> آ �بHي لRال"واج ال �Eب" ور
3
ف ال�'ر��، ی#�N م��'�,' ال�;�g� Pن �;,H> ال&J"ي وال#��� !� ال�'ارس ا* �� ��ل;:ب " ا?��- �! ��� 8
�� ال��Aل�ت ال��م&� !� ال #,""إل�� Pال;�ل CHوإخ"اج أم#�6>، دون أن ی j&ال Nي��]ی
G14"  ال� �وال"ا!# �أن م� (�ء �#' ال�"-3 Fوال�:ح

�� ال�'ی`�، ���
"ه�، أح5&
ا ا8� �3دة !� هRا ال�'ان م� م#;�ت ا?��Eو Pی�Zوال �! ���-g ا (�دی� ل
 ال�5 
ی� ال&J"ي وال ;,H�، وح�ول
 . ا?دب ال#"�� ور�R) uوره� ��ل "اث

 :  ا����ب �
 ا��رس ا����
-ج

و!�  )ری�Z (و�#&� (stilus)+ إل> م� ال���� م!� ال'رس الG"�� ل�� ار�,�ط ��#&�ه� ال:�&� حd �'   (le style)آ��� أ��
ب             
Hی"Efا�
�Oت .  15 )��
دا(�#&�  ;Lال� ��� ل�� �#,;� N�# � م#�ن أخ"ى �
ی� ا?د��،،^� ا* BH م�3
م ال���� إلGات ال�"� ال #,�� N�;ی Rأخ �^ 

��"Gال�#�(� ال "Zی�  - و�[�A*fوا ��-ال5*"3�� "k Hي یRب وال
ال;"یN ال�L-� ل� #," �� الO   ،"�3"ی�H ال� ��� أو : إل� هRا ال�#&� ال#�م ل���
qOا
 .ا8*3#�8ت، وال#

" إل� خ�-� م#&� وم" ا?��
ب" و�&' ال��Hر*� �� ا8� #��8ت ال�L ��3 ل����Z� �#�ة و!� ال�'یd، و!� " �'دة *A'ه� (��ش�ء خ�ص !� ال
Bال #�م �Hی"O �!و ،+�  16 ."و!� ال&��ی� !2ن ال�r�;k أ-,r ه'!� ل'را��ت وا� ,�رات آ`"ة. ال"�� أو !� ال&

� آ�ن Hی"Efا �E:,ال P آ �ب"و!
و��� م� و��B6 ا�f&�ع وا*'رج م�3
م> ��+ ��� الL;���، وخ�-� !�� ی #�N ��خ �ر ال����ت ال�&��,� " ا?��

س !*�� *
� ال��ل، و�' ���� �&> أر�;
 !� ��ب الL;��� و آ� Hل�����;Lال �J*  .17 


ل> H� ن
O:!و�"!> أ" :�kLZل��5 ال�� <ال��Gت ا?رو�� ال�'ی`� إ8 !� الH"ن ال ��Z� C"،حd " أ��
ب" ول� ی'خB مr�;k 18" ا?��
ب ش,
]ی� ��م �A*fا �Gال� �م أول م"ة !'L �1846ا �&� eلRآ ���;kم �س ال3"*5
� �&;�N م�  .1872، ودخB ال�Hم�
و���د (�C ال'را��ت ا?��


ن(
رج " م�3
م!
� "(G. buffon)  (1788-1707) ض"ا�> ��م��
ن ی، والRي 8  1753ل���
ب والRي ذآ"l !� مO:!م أ
, #' �� م�3

ل Hی d
ل و�3
ز إذا م� وض# �� ی' م�ه"ة م
ضC ال &3R:" ال�Rآ
ر ����H ح�هlR ا?ش�ء إ*��   "إن ال�#�رف وال
��C6 ، وال�� �3Zت �&]ع ��5
ل�، و� 

�� إل� أن 19 . ولRا 8 ی��&> أن ی& ]ع أو ی��B أو ی �'م. !�
 اf*�5ن *53>��
ن خ�رج اf*�5ن، وأم� ا?��
ب ! �
رة ال � ا* ��Z> ال� �درا �و! )
 B)"ال 
 ) .ا?��
ب ه


ب �&' ش�رل ��ل� وا?��)C- Bally)  (1947-1865م>  (
� ال�C� 5 أو ال�Hرئ وحk" م�3�� �3O�� ة"^Uال� �Gم� �&�-" ال� ��
�Aم 
ه

ي، !�?��
ب ه
 ا8� #��ل ذا�>، وآgن ال��G �آRل! e� �A3" ال;���ت ال #,"ی� ال��م&Gد ال�
)
 !� ال�L� �G"و(�� م� ��ل��� ا8! "اض� إل� ح] ال

"ی� �,"ز ال��3ر��ت ,#� B6��م� و �Gال� �م !
Hب م� ی

�� ش�&�ت م#]ول� وا?��
ب ه
 إدخ�ل �#��� !� �B��3 مC ال,#s ا�خ"، وم#'ن ا?���Aم
3� واfرادی� وال��Aل� ح � ا8( ���� وO�#اال� 20. ل3&



�  (M- Riffaterre) "م�Zل ری��3"" ویH'م�� u�5� �;Eة ض�
� l'#! <H� ل'ى م B#! م� ردود j&س م� ی "آ> ال��أ ��#"ی�3 ل���
ب ��

l ال&j، وإذا ح���� و(' ل�� إ�"از �#s �&�-" ����5 ال�:م، وی��B ال�Hرئ ��� ا"ح�5�� ال�Hرئ �
ا�; > ی � Zی ��&� B3E إن d�� ��l�, *8 إل

]ی� خ�-�، ��� یH � r�5"ی" أن ال�:م ی#," وا?��
ب ی,"ز
م��> م� م"(#� أ����" ری��3"""وم�3
م 21".  د88ت ��Hب ی5 �' م
 " :ل���

� �PO�L (��ز أد*� ی gلq م� �ـــــ�ث   ( Théorie de l'information)ال�"(C ا?ول *J"ی� ا�f:م *��� Bن م� آ
�� أن ��H� � وال
(Emmetteur) Bـــــ,H وم(Recepteur) Bو*��ـــــ(Tranmetteur)d
م ال,� ، حHیP  أي -��E ال"��ل� (Codage)  ث �#��� ال "آ

) Message( �� ال �3Canal( e (ال � �& BH �," �&�ة ح5��#� B,Hم ال�
Hوی ،�
ا�;� ا?داة ال��5*�) codageéD(22 

#5� إل� إ��م� ��� *n3 م
ض
�� ی# �' ��� ال�:ح�J ا8خ ,�ری� ور!s ا8� ,;�ن  *� �وال�"(C ال`�*� ال&J"ی� ال�5
آ� ، وه,� *J"ی� *53
� 23. وال�:ح�J الRا�

 �� ال��G الZ#"ی� «!��� ا� L:ص (
ه" م�3
م> م� خ:ل آ ��>   (Jean Cohen)أم� ا?��
ب �&' (�ن آ
ه&� »   « Structure du 
langage poétique» �درا �! C, ی' ال�&�{ ال�'�� ، ال"وم�*5� وال"م]ی� (!� ال�PH ال`:^�  ل�Z#" ال3"*5�  > !�
 یRآ" �k'د ��) ال�:�

 B�� س��أ �ی� ا8*]ی�ح، وه"J* B{ �! "`&ل�� "#Zا(> ال
]ی�، إذ ی�� B6�5م �! d�ذلe ال�&�{ الRي 8 ی��� أن ی�
ن إ8 م&��A م�Hر*� م� دام ال,
�! �#6�Zال �Gال� 

ن ال��G، ول�
ن ال&`" ه*�� 
'ة ا*]ی�ح� �&>آ
ه�، !�لl'&� "#Z ا*]ی�ح �� م#�ر هkHر �#' ال�وا8*]ی�ح     .�� ال�'یd �� م#

 <
ل 45و12 0/رله
 ال #"یq الRي ی#;� �� eذل �ا !Rخi ��

ب ه
 آB 478/9ي ل�
ا�#� ا?����?�! ،�-�k ا8خ �J#م م
 وهRا ال #"یq ی ,&�l ال
 �H,ف، وی
�� (��ل�م� لn ش�6#� و8 ��دی� و8 م;���H ل��#�ر ال#�م ال�gل� B��  .مC ذلe آ�� م
رس !� ا?دب ی

 eلRآ nk> وذلe ��ل �5ؤل �� ��� آ
ن �#s أ*
ا�> (��ل� ، وال,#s لkL� ا') C�م وا
 . 24إن ا8*]ی�ح إذن م�3

        '5Aل> آ1ه7:وی
H� م� ا8*]ی�ح:"  �#"ی3> ل:*]ی�ح �ل�Lال&`"ي ال P;Hال ، �,;� l�!"O B`ی� �H 5م uL� ب
والP;H   "ی��� أن *jLZ ا?��
kHال CHو� ،�� در(�، وی 
زع �&��� مq� L أ*��ط ال��G ال�5 #��� !#�kأ� �> ا8*]ی�ح إل! Bkي یRي ال"#Zال �Gل CH� آ�� ،�k�?ة �"ب ال;"ف ا'

 l
رو<ن ال#���ء، �'ون شe �"ب الP;H ا�خ"، ولn ا8*]ی�ح !�� م&#'م� ل�&> ی'*
 م� ال3k"، و�&3J" !� م`B هlR ال��g� �G"ب *�
ذج آ�� ی'�
 25"." در(� ال3k" !� ال� ��� و��lR ال� �G��H&رن إذا آ&� !� ح�(� إل� ذل5e/رت

      j�Lا @/ن آ1ه7:ویRش�ذة، وه < Gأن ل B� �#B ه
 أن ال��Z" 8 ی �'ث آ�� ی �'ث ال&�س (��� إل� أن ا?م" ا?ول� الRي ی&,&� ��> هRا ال 
 . Rي ی�5,�� أ��
�� ، !�لZ#"ی� ه� ��� ا?��
ب الZ#"يالRZوذ ه
 ال

�� @/ن آ1ه7:وإذا آ�ن Hال ��درا �م ا8*]ی�ح !
ل #' �;
ی"ا وم��ر�� !� ال
�+ *53> ل�� "�&� ال��G الZ#"ی� " �' �"ض ا?��
ب !� ض
ء م�3

ی�"ی#"ف �ـ8 ی, #' " الZ#"ی�"!� درا���> الZ#"ی�، ومr�;k" ا?��
ب"ه
 ا�خ" �&�ول D9EC (Tz/ Todorov)/ن BCوروف"" !2ن"الZ#"ی� ال,&

" إل�� الZ#"ی�"ا?��
ب" آ`"ا �� م�3
مZ� � ال �م��*�ت :،!�� ال�#�*fع ا
�Aم(  ��
� ، ا?��,�� ، ال "آ���  26ال � ی ,&�ه� آ��P م�) إل�...ال 
 �6��* 8 B��&� م,�دئ <! "�J� �B ا�^�ر ا?د�� ��� ,�ره� خ;��� أد��� � ��� ال�3&H ال B6��

رة ال�� �! ���
و��> !2ن الZ#"ی� � RL م
ض


صk&27 . ال 

3� ال � ی#"ض ��� ال�Zرد، م`: ��k م#;� ه�&� ل#&�-" �#&��، وا?��
ب 1Cدروفو 
ل، وه� م�'دة ��
*�� ال�Hت ال:A� <� م� ی�5� Bk38 ی 
� ال�#�*� ال6�Z#� ل�����، !�:م��، ��ل&5,� إل> ، ش� وا� [  : ح'، !�?��
ب �&'l م� خ:ل ال �


ع   !�?��
ب �' یkH' �> أ��
ب �k" م#� أو ح"آ� !&� م�،  -1* ،n&) ،�,Hح B`م� م � وم� ا?!�B أن *B�# 5 ه&� م�3ه

2- � . و�' یkH' �> أ��
ب ��B أد�� م#

�'ی' ال�#�رو�' �#' ا?��
ب ا*�"اف �� م#�ر ، مC ذآ" -3� ��
#-  -  

3� ل��:م  4- ��!� أو اfداري ( و�' ی#&� *
�� و}kب ال
"l.. ا?��E28 ( و  

�'ی'l �&'" أ��
ب "�Aری� ل���� و�#' هlR ال 3"�� �� ال�#�*� ال� C��� ,�رl ا8خ �ر الRي یPA أن یA"ی> ال&j م� �� �'د " �
درورف  " *5 ;
"��#� <�� B�م� م`B ا?��
ب   م#� م� ا8ل ]ام�ت ال� ��&� !� ال��G، وا?��
ب ��Rا ال��3 ی
ازي �A:ت ال��G و�" م]ا��� الGk"ى، وهRا م� �

 29. ا8*3#�ل�، وأن و-�3 ل#,�رة م�، لn إ8 و-�3 ل�BA ال��]ات ال�:م�ال��Aزي، الL;�ب 

� ل���
ب ی��� إر(�       �"Gال �  :��� إل� ^:ث و(��ت *J"و��� ال#�
م !&J"ة ال'ار�

r ل> ����6 م� :أو8 � �J3م� دام+ ال� ، �"ه�، ل� #," �� م
�q م#E دون �&
ی� م#Gت ل��� "^U! �Z&ال� <ا?��
ب اخ �ر وا* �Hء ی�gA إل
"
ب ه
 (��� ��e ا8خ �رات ا  اfم��*�ت ال����5 ل� #,��?�! ،�E:�fاض ا"E?م� ا ���Aل �HH�]l �� وال��* �ل,�رزة !� أدب أو آ ��� م&�Z م#

l"E . 


��ن* 
�! ��

م �> ال�Uلq ی�
ن أ��Hر ی�  :ولn آB اخ 

5�ق ال�:م -1� ����ت ال #," ال�Lل�k /2      - . اخ �ر م� Hم <! ��� . اخ �ر � 



 Eز أ�A*إ B)م� أ �G�5ن ل�*f#��ل ا �ا �"ه� ?*�� أآ`" م;���H أم� ا?ول !&3#� م�Hم�، وال&#3E ام آ��� أو �,�رة دون'L ��� م
H! ،�&"اض م#
B ��م#> وfی��م> �gش�ء م#&� أو ل �3دي ا8-;'ام م#> إذا آ�*+ ل'ی> ح�5�� ا�l�A آ��� م����H ور��� ی
}��3 ل H�
ي ، . ل��* �6�H *�! �*�`وأم� ال


�
رl ال�ZمB-وال&k� �!-�
kال P*ا
Aل� Cم�Aح ��  ال�k!و �� �- ���q �,�رة أو �"آP ی{
� �#�' ال� ��� إل! ،�,� وال'8ل� وال "آ!"kوال �
 . ود� �� ، و��Rی� ا8خ �ری� ی �'د ا?��
ب

�، ا*�"اف*�^ "J* ��)ب م� و
J"ی� ��
ن وو!�H ل�lR ال&. أو �'ول �� *�
ذج iخ" ی#' ال&�u ال�#�ري ل>  Ecart  أو ا*]ی�ح  Déviationوا?��
j6�kLال��5ت وال �� درا�� م�Hر*� �� ال&j ال��3رق وال&j ال&�u ل ,�

ی�  ال'را�� ا?��Gام . ال�
� ��! �وال��Hر*� ه&� و��� ه�م� وأ���

P� خj6�k ا?��ل� [  .ال �

�'ی' ال�#�ر أو ال��H" ا8*�"اف"وم� ا�8 "اض�ت ال � و(�+ إل� أ-��ب *J"ی� � ��
الRي � �] �>   'ة ال � ی�Hس إل�� ا8*�"اف �� ال&�uه� -#
 . ل�G ال&j ا?د��


م ��� م� ی "آ> ال&j م� ردود !#B ل'ى ال� �H�، وهRا ی�`�> Hل`�، ی�^ "J* ��) ب م�
إل� أن ال��G ل5+ " آ4وKLC"" آ�� خ�j 30"ری3ـ��""وا?��

ي وال��Aل� ال&��' أن ی
ا(> هRا الB�Z ال'اخ�� Gال� dال,�ح �
ل و��Hأ(]اء ال s#,ل �ال'اخ� B�Zال �ه �HH�مH,"ة ?(�5د ^�وی� م�&;�، وال
ح'ة ال

l�&#وم < &� �! lم'ا r . 31" ل 
ض

� ی#&� E:,ا-;:ح ال �ب !

ل( إن ا?��� �!  (  Bأن ل� d��� ,�رO l"ی�H م� O"ق ال #," ، وم� ه&� !g*> ی"�,u ار�,��O و^�H ��ل�,'ع م� ح
< Hی"O�! �-�Lل    ال
Hم� خ:ل !� ال " . ال #,

�
ل� یgخR م�3
م� وا�#� حd � #'د أ*
ا�> و�q� L � #'د ا?ش�Lص ال�,'�� واخ :!�� !� ������ ال&53Hب ال

 �&�'   32 . وه�Rا !2ن ا?���! KM1ریO 
                     �
یB ال�#�A] ل�Z�ء روح�� إل���H ش�� *�,5> و*�L#> آ�ل"داء ،ول�&> ال�3" ال�Lلj *53> وال H�
*� ولn !� ال&
د وش�B م� أش�B ال�)
م
�q م� ال

> آ�� یH" ال'آ 
ر -:ح !�B !� آ ��> H�� �&&ي ی��Rال '
ی� إم� اخ �ر أو ا*�"اف أو �'ول)75ب ص��� ا?��
(الB�Z ال
حGال� �J#م '&� 
  .،وه
 

**************************************** 

 ا�س�����، ن�7ة ت�ری��3 ت1ری��3                     
  

 k�� '#k� �� !� ال��G ال5*"3Lال �ری n
امHی� إن ال"Z#ن ال"Hای� ال'� �� إل�
ل�   و,;�r ا?��
ب إل� �'ای� الH"ن ال�LمZ� n" و ��r�;k ا?��
 r�;kم "�Jی" ��

ی� ال�'ی`� ، و��ل '�la stylistique )  ,( N"ا?��Gت ال���ر ال'را
�{ Cی� م"Z#ن ال"H'ای� ال� �ي   إ8 !
Gء ال#�ل� ال��Aم '#�

"" ال5
ی5"ي �
  : الRي أ�n ��� ال��G ال�'یd و!�H ل�,�دئ م#&� م&�� (1913-1875) " !"دی&�د دي �

> ا�� : أو<�� N�Oم� أ 
و�� ا8� L'ام ال�Lص الRي ی]اول> ال&�س !�  (Langue)ال#:�� �� ال��G وال�:م ، أو �� �&�-" ال
را^� !� ال��G وه
dی'� .(Parole)ال


 . !�ل��G !� و(
ه"ه� *�Jم ل�#:��ت... -�J* ��3م� ا( ���� و�' آ�ن م� رأی> �]ل ال��G ودرا� �� �

/72/T : ��H;&ه� م� یRـ� u�"� �
ى م�3ه� +5
ی� لGت ال��
ی� ، وذلe ��� ,�ر ال��5Gز ال�
B ال"م�� . أو ��� أ��س أ*�� م�"ك ی`" م#&� م�  �

/U8/T :  ��:� 8 <*أ d
ي ، وحGم ال��J&ال#�م ل� P
ت ال���� وم�3
م�� ، ?ن ال��3
م 8 ی �'د إ8 !� ذه� اf*�5ن ، !�ل'ار��ت درا�� ال "آ- ��

ی�Gء ل�&� B`�� 8 ح' ذا��� �ال����ت، ?ن ال���� ! lRه �� ��6�Hال#:��ت ال �ن م �`�� !
� یPA أن ��HH� . ال

/V5را : Bk! 'و� �Lال �ری ��Aوم&�ه �3-
"(ال 3"�� �� م&�ه{ ال'را�� ال�
3�  (دي �-
� وو(> اه ��م> �B�Z واضr إل� ال&�ح� الA�&ال� ��
�Lال �ری � . دون �&�"l إل� ال&�ح

 ��" " هlR ��خ �kر ه� ال�,�دئ ال � أ��م ��� 
ال'را�� ال�'ی`ـــ� ل��G وه� ال�,�دئ ال � آ�*+ ��`��ـ� ا?رض� ال � ا*;�N م&�ـ� �:م�Rـ> "دي �

ل إل� مـ� -
� ل�ـ��"��
��?��."n�ّح '�Aا الR�! "�(1942 -1865 ) "ش�رل ��ل ���
ص �� ال&H'  «ل '�kLال �]ه� ��آ#�� ل���
ب و��

 ا?��
�� الH'ی� !g-'ر ��م

1902K5/Dآ  – �� ال5*"3�
� –آ ��> 1905  ^� ��م –!� ا?���
 .�G«33  والRی� أ��م��� ��� ال
('ا*� و�#,"ی� ال�– ال�B�A !� ا?��

� درا�� ال��kدر ال�#,"ة ل��G م#&� وا� ,#' �&�� درا�� ال��G ا?د�� وال��G ال�#'ة ?�"اض (�" ش�رل ��ل� «"إ8 أن �
 34»�ل� �ّ' ا?��
.                                                                                                                                                                          

B " ��ل� " لH' ا� ,"     �Z� �! '��5� � ی� ال"
ی� ال��]ة وال#�B ال� ,�دل ا?ح'اث ال #,Gل�ح'اث ال� �3O�#ال ��Hال ��ن �'را
� ی��
أن دور ا?��
�Gال� �! "G ال B6��م و�J*   ی� 8 و– م� (�� –!�&�ك",#� ��  ��� �g^"ی� وا�� �& { – م� (�� ^�*� –ا�� أح�*� ض�� هRا ال&�Jم وه&�ك أی� 

 : ل> �'ة إم��*�ت �#,"ی� م&��  �� �k' !�ل #," �� ا8م &�ن م`:




ل خ�لj ال�Z" وا8م &�ن -,H� ا
�� . أ*+ -'یN-      /       . آ� أ*� م� �-     /      . ش�"ا (]ی: -  /      . �3

lRاته"G م �ال#,�رات ا?ر�#� ه  (Variantes )  ال�3"ة n3* �� "� حd أن آB م&�� یO B�Z"یN خ�-� ل� #,�
ی&,�&� أح'ه� �L," ح�دث "أ��
 ""!" ی� ل���5�: ا-;'ام !g-"خ 

 : ی
(' !� هRا ال #," �"آ, �ن � ;���Hن مC ح'^�" ��ل�" ��ل&5,� لـ 

� أو –أ G& ل�� u,�"ال� PA# أداء ال#,�رة ال �Hی"O . 

� ی�
ن ��� & �ج أن ال #PA وال�Rف ه
 (Ellipse ) ال�Rف-ب�
  أو ��� اfض��ر ال � حRف الB#3 الRي �3 "ض> ال���A ال�3'ة ، !'ور ا?��
 .35م� و��B6 ال #," �� ا8*3#�ل وهRا ا8*3#�ل ه
 ال�H3Z إذا م� ر(#&� إل� ال5�ق "و�� �ن "

 �3-
� م`��� !#B  و(�ء �#'l ����ء iخ"ون ا� L'م
ا ال �ر ال*:H#ال �ا !
�"Eو d�" و(Jules Marouzeou )  " ج م�روزو "  !� م&�{ ال,
 ]ر" م� ال�'ر�� ال3"*5� م�� أ^�ر رد !#B (Marcel Gressot")" آ"ا�
  "م,�
> ا8*;,���  (Leo Spitzer )" ل�� +,�E يRال �ا?ل��*

 �)

ل�� ال5�
n ا?���g� ول���� "و ه
 ��ل �ل�36 "وE"ق !� الRا�� �&' إل6�G> ال��� ل#���*� ال,�d ا?��
��" !� م�H#ه:ت الUال� �� uر�

يG37" ل�#�ل� ال�. 

 ]ر ( وه�Rا !2ن,�( n3&وال'رای� �#�� ال ، "k#م#"!� ال ��درا �أن ی5 ,#' ! ��
 . یUآ' !�"ة إ�'ا�� ل�#,H"ی� ال3"دی� ال
ا�� وإ*> 8 ی��� ل���


ل �gن م�Hر� > أ�;+ * �6{ أه� Hت ، و ل�� ال:�C ال�#�) B��� ال
ح'ة ل�
 > هlR 8 یPA أن ���3 وآg*�� الA�&أو('��� إ8 أن م �ال  e�� م� "`��
�!�Z� �ا ��� وال � �,'و خ�ل� م� أی� �A�&ال� �ی� !"J&ال B6�5ال�" ���Zم 
�* uH! n� أ-,r م
(�� ل�
� ا?���� �! "
م أن ال �3و*"ى ال

����,
 �"آ�* ��� واض;"ا��� م
ض#� ال��5*�ت  """– Marouzeou- م�روزو" �ّ,"1941 و !� �&� .38" و}�q6 ال�B� �G أی�
�� أزم� ا?��

د)
� !uH  39""و*5,� ا8� H"اءات و(�3ف ال��k�L 5ت ، وأآ' ��� ح��H !� ش"�� ال�� .40و�' ر!s أن ی�k" حBH ا?���ث ��ل��G ال�


ر �
ا�' �Jم� ، و��� �� � �����3 مC م&�ه{ ال,�d ال�#�-"ة و ال#�
م ال��5*�
� خ;
ات *�
  ل"ی&> وی�1948 e�J*«  �&" ا?دب «وخ;+ ا?��
R-Wellek  واری� � �وأوA-Warren �#د *'وة (�م�H#*أ*'ی &�" و�#' ا"   �&� �
" ا?��
ب "ح
ل  1960ا?م"ی��) "!�J � د ا?دب و����ء�H* د

 ( Romon Jarbson)"(�آ,5
ن. ر "و�#' ال 
ا-B الRي �Z" �>.ال&n3 و����ء ا8( ��ع و��� ال��5ن

�3( أ���ل> ��� م�3
م �والRي �&{
 وأن ا� �'ه� ش�رل ��ل�   !� ال��G و ال � �,N) ال

"J* �! �G�3 ال�ال�"�B ، ال�B,H 5، الH&�ة، ال"��ل�، ال�"(C : ه�  "l �3 "ض � � م"آ,�ته� أن �&BH و�
-B، و���� ال 
ا-B هR"@/آ[\1ن""إّن و}
  :  �+ و}�q6 ش#"ی� ل��G ه�@/آ[\1نوا*;:�� م� هRا، ی�] .إل>، وا8-;:ح أوال"م] 

1- ��3 ال #,"ی� أو ا8*3#�ل� ال�"آ]ی� ��{
 fonction expressive ou émotiveا8`4س^ال

2-��3 ال&'ا6{

 ال�Conative     B,H 5   ال�* ��)
 . ال�

3- ��3 ال�"(#{
 .Référentielleال

4- ��3 ا8* ,�ه{
� ا�k�8ل   PhatiqueالH� � ال. 


ی� -5G�3 ال��ورا ل{
53" ا8-;:ح أو ال"م]  Métalinguistiqueال� � . ال � � #'ى ال��G إل

�3 ال��Z"ی�6-{

��تال � �"آ] ��� ال
زن  tiqueéPo الkا ال�Rع وآ�Hیf41 وا                           . 

� ل ,�� در(� م� ال`"اء وال&�{ (#B ال#���ء ی;��&
ن إل� م�
� ال"وس «H 5,��� وخ�-� أ���ل �;
رت ال'را��ت ا?��*:�Z&� »   ال��1965#'  
� مC ال&H' ا?د�� !� م8�Aت آ`"ة * { �&> ��� ال#:م�ت - Tzvtetan Todorov- "ت �
دوروف"��� ی'�
 SEMIOLOGIE-و�'اخ�+ ا?��

�ـ�ت ال�6�Hـ� ��� اfشـ�رات، هـRا ال#�ـ� الـRي �
ل' م&>  -J& ي ی'رس الRال "وال � �#5� إل� أ����  Sémiotique Littéraire " � ا?دب�:م
 �� الL;�ب ا?د�� ��� ,�ر�J* lم� م� ال#:م�ت ال��Aل� وال � ی ]���� !� ال�'ر�� ال5*"3�
 Algides julier-"�"ای��س. ج . أ "ال&J"ی� !� *

Griemas- 

� مC ال�'ارس ال��5*� وال&H'ی� ! r مA:ت (' »�
أو م� یPoétique"  r�;k" "  ی'ة وآqZ �,: ح'ی`� !� ال,�d م`J* B"ی� الZ#"ی�و�B��3 ا?��
 ���� " �6�Z*fاءه�  "ا

8ت ا?دب م� حd ه
 }�ه"ة � &
ع أش��ل�� و�5 &' إل� م,�دئ - (�آ,5
ن – و ال � ح�B لHم u,ض � وال � ��'ف إل
 42 «"م
ح'ة

       < A�&ل> وم�Aم ���

ن ی;��&
ن إل� م
ض�

 -�ر ا?���ا� H"ار آB م� ��� ال��G و " � �3ن أول��ن"ی,�رك  1969و��م ... و��� هRا ال&
 ��
� والZ#"ی� ال3"*5� –آ ��> " 
!" !"ی'ریe دی�"أ-'ر  1970و��م ...ا?���
 !&sH ال,�d ا?-
ل� ال
ض#� !� ال#�B ا?��
�� م���5 – ا?��



 ��
�d أ��� Bآ �ال�&�{ ! �
8 ری��3""أBeر1971و !� ��م ... �'اه� ��� �,�H
ی� !g}�" آq أن ا?��
ب ه
 ال#:م� " *� ال,&�
آ ��> !� ا?��

ل داخB ح'ود Hة ل�[ .43الL;�ب ال��

 �� *s#� 'A ال,�ح`�
� !� آ ��>  44وم����H ل�� ��&�l ح
ل ��ری� ا?���
( و) أ�"ار ال,:�E (ال#"ب ی"ون أن �,' ال�Hه" الA"(�*� ه
 را6' ا?��
� ی�
ن حd خ�j إل� أن ا�A�fز لn !� ال�F3 و8 !� ال�#&� و إ*�� ه
 *�J ال�:م أي !� ا?��
ب ،^� ی��ول ) دB68 ا�A�fز ! ��#' ذلe أن ی,

B ،م&3"دة وم ��k، وی�;"l ال,�d إل� ال�:م ��� أه�� ح"وف ال#;q و��� اfی�Aز واOf&�ب k3 ل�� ���Aرس ال'(��ل ا?��
ب ورو� > ، !
� ال��ل� Hال�:م ل� �H��;وض"ورة م . 

  **************************************************************** 

 :ال�
ام�  
 


ر ، ل�5ن ال#"ب ، م�دة   1J&ا�� م)P�� (}وت م"  473 ، ص 1955 ، 1 ، ط1، دار -�در ، �

 (u��P(وم�دة . 452 ،ص1960، آ �ب الP#Z ، ) ��P(ال]مZL"ي ، أ��س ال,:�E ال�Hه"ة ، م�دة - 2�� O"ی�H ال�k,�ح ال�&"   ال;�ه" أح�' ال]اوي ، �"�P ال�Hم
س ال���
"وت، ج )��P ( ، وم�دة 590م ، ص  1979 / هـ�E:2 ، 1399 ، دار ال�#"!� ، �"وت ، ل,&�ن ، جوأ��س ال,� ، BAوز أ��دي، دار ال"، ا�� !�رس )��P(وم�دة  . 86 ، ص 1ال3

NH�� ، �Gس ال��Hم �A#وت ، ل,&�ن ، م{   ، م"� ، BAه�رون ، دار ال '��، ال"ازي ، مL �ر ) ��P(وم�دة . و م� �#'ه�92 ،صl/1991  1411  1 ،ط3وض,u �,' ال5:م م
"وت ، ل,&�ن � ، B,Aح ، دار ال��kوم�دة308م ، ص 1987/ هـ1407ال ،  )P�� ( وت ، ط".  وم� �#'ه� 342م ،ص  1991 ، 1، ال�&A' !� ال��G وا?�:م ، دار ال�Z"ق ، �

u ، دار ا?)��P (وم�دة �
  .  وم� �#'ه�440م ، ص  1990 / هـ1410 ، 2م
اج ،�"وت، ل,&�ن، ط، إ�"اه� أ*n وiخ"ون، ال�#�A ال

3  –',� '��� ، الZ"آ� ال�k"ی�  م�
  10م ، ص  1994، 1� ل�&Z" ، ل,&�ن ، طال#�ل�  ال�;�P ، ال,:�E وا?��

 . 12 ، ص 9731، 2ا�� � ,� ، �gویB مB�Z الi"Hن ، ش"ح> و*l"Z ال5' أح�' -H" ، دار ال "اث ، ال�Hه"ة ط -  4


ر و��ری�، دار ال�#�رف ��k" ط-  5;� �E:,ال ، q  . 189 ، ص 2ش
�� ض

"وت ،  - 6� ، BAم� ، دار ال'H632 ، 631ص )د ت (ا�� خ�'ون ، ال� .  

7  - ، �
ی� ، �"(�� ح��� خ�B ، دار ال�#"!� ال�Aم#Gال� �م�5
Z� ی�"J* ، [*

ن ل)1995 .  

�: ح5� ال�"-3� - 8�
  465 ، ص 2 هـ، ج �1292 ا?د�� ل�#�
م ال#"��، م;,#� ال�'ارس ال����، ال�Hه"ة، ال

  . 204م ، ص  1928 ، 3#� ال�q; H وال�H;� ، ال�Hه"ة ، طال"ا!#� ، إ��Aز الi"Hن وال,:�E ال&,
ی� ، م;, - 9

  . 272ال�"(C *53> ، ص -  10

  .342ال�"(C *53> ، ص -  11


ات ا?��لP ا?د�� ، م� ,� ال&��� ال�k"ی�، ال�Hه"ة ، طأح�' ال�ZیP، ا-  12-? ����� �E:� ��ب، درا
  . 13 ، ص 5 ، 1956?��


ل ، أآ 
�" ، م�3
: ش�"ي ��د -  13k! ��Aب، م
  .55 ، ص 1985م ا?��

14  - P�;ال� ',� '��� ،م"( C���N، ص : م�
  . 117ال,:�E وا?��

15  - � *

م)
�، �"(�� د: ه�

ل ، �'د / ا?��
ب وا?��k! ��Aم ، ���  41، ص  1986  هـ1406 ر(P �103,' ال�;q �,' ال

  . 04ال�"(C *53>، ص -  16

��ت ا?د�� ، م� ,� ل,&�ن ، �"وت ، ط - 17�;kال� �A#ي وه,� ، م'A542:  ، ص 1974 ، 1م  

18  -��)"� ، ��
"و ، ا?��
ب وا?��)"
م� ، ل,&�ن ،م&Rر  �Hء ال��*f، م"آ] ا �ش�  23: ص ) د، ت(  ال#

� وا?��
ب، ال'ار ال#: ، و�,' ال5:م ال�5'ي22: ال�"(C *53>، ص 19�
  67 ،ص 1982 ، 2"�� ل�� �ب،ط ا?��

"وت ، ط:�,' ال5:م ال�5'ي -  20�،"Z&ل�;,��� وال �#
E"ا!�،دار ال;��,� B  44 ، ص 1983 ،1ال&H' و ال�'ا^�،مC دل

� و ا?��
ب ، ص -  21�
  . 83: �,' ال5:م ال�5'ي ، ا?��

�:( ال�5'ي  �,' ال5:م - 22��� ال��
   112 111 ،ص i1977ذار  / 71م��A ال�
�q ا?د�� ، ع ). م��و8ت !� ا?��

23 -  <53* C)"112ص : ال� .  



� ال��G الZ#"ی� ،�"(�� �,' ال-  24&� ،���ء ط(�ن آ
ه
��Hل ل�&Z"،ال'ار ال,O ، دار�ال#"� '�� 15،ص 1986، 1
ل� م

25  – <53* C)"24.23ص : ال�   

��ء ،ط-  26
د ، ش#"ی� �
در وف ، دار �"O,� ، ال'ار ال,�  . 04:  ، ص 1990 ،�1`��ن ال�

  . 05ال�"(C *53> ، ص -  27

  . 40 ، 39ال�"(C *53> ، ص  - 28

  40: ال�"(C *53> ، ص -  29

6� ، ��ل� ال� P ، ال�Hه"ة ، ط-  30�kی� إح
Gل ��ب درا

ح ، ا?���k#' م�وم� �#'ه� 37:  م،ص1996 هـ 1416 ،3  

31  -� ،B�   36 �� ا?��
ب ،ص-:ح !

' *�(� ،ا?�n ال3&� ?��لP ال,:�E ال#"�� ، ص  - 32A12م  . 

33 - Bن �� ذری�*'�: ��

رات إ���د ال� �ب ال#"ب -ال��G و ا?��Z&م .NZ141 ص 1980دم  

� :E"اه�م ه
ف -   34�
 .21 ص 1981 ال#'د ا?ول آ�*
ن ال`�*� - �G'اد- ����5 م�3ه� أد�� ال�kدرة �� دار i!�ق �"�� - �"(�� آ�}� �#' ال'ی� -ا?��
ب و ا?��

� م� خ:ل ال��5*�، ص-  35�
  .�88]ة �Eiم�e ، ا?��

� ص إ�"اه� رم�*�-  36�
  41 ، م'خB إل� ا?��

� ، ص -  37�
  E27"اه�م ه
ف، ا?��
ب و ا?��

� م� خ:ل ال��5*�، ص-  38�
  .�90]ة �Eiم�e ، ا?��

� ،م"( C���N،ص –�"اه� رم�*� إ-  39�
   42 م'خB إل� ا?��

40  - eم� �Ei ت[�-�� م� خ:ل ال��5*�
 89 م"( C���N، ص- ا?��

3�� ذا�#�– 41k53> وال* C)"ال� 

�–إ�"اه� رم�*� -  42�
  . 42مi ��Aم�ل ص  -    م'خB إل� ا?��

43 - Bب -�'*�ن �� ذری
  .143 ص - ال��G و ا?��

� و ال,�ن ال#"�� ،دار ال�k"ی� ال�,&�*� ،ط-:أ*J" د،م��' م&#� خ�3ش� ، م��' ال#5' !"ه
د ،�,' ال#]ی] ش"ف -  44�
  37. ص1992، �&� 1 ا?��

 
 
 
 
 
 

 ا�س���ّ�� وا����ن��ت 

�م�� ��� ی' � R&أ*�� }�+ م eذل �! P,5ص وال�Lال ��*��C ?ي م&;N ��ریL� ذا�� ی&,C م� آLی`� ��"حً: 8 ی'�
ر الk#ال �! ��
�"!+ ا?��
"�
� م� , ���R !"دی&� دي ��� �� واح �+ م� ال;ْ"ق ال,:E� وأه� م&�{ ار�,;.  �H'م> ل�� م&�ه{ ال�'ا^�ال&��' ش�رل ��ل� �#�
+ �> ا?��

�
���3 �&' : ل��B6�5 ا?د����� !� (�3ف ال�&�{ ولH� ح,B ال&�Aة م� ر�N ا8*;,��� وال�#�ری� ل�
�� ���� یH'م ل�����ال��5*�ت آ�&�{ و-3� �
� الA'د الRی� (�ؤوا �#' . ح'ود ا8� H"اء ال��Z� ال�A"د�
� لRلe آ�ن (B ا?��&� م� ه�&� ال��5*�ت م5 #�

ل ال � �L"ج ا?������ل� یH'م
ن ال

ً� ل> �
� ض�� شA"ة ال&H' ا?د�� ل �
ن را!'ًا م
ض�
q هlR ا?��{

ث ال��5*� أو ال&��#� م&�� م"ة، وأخ"ى � �
!"s#� l ال�&�ه{ ال�
ازی� ل�,� ���



�  .!� خ�� ���زج ا8خ �k-�ت�
� أن �Rوب !� -�� ال��5*�ت أو أن �BH 5 ا8� H:ل الRا�� �&�� �'  وه�Rا ��
ن ا?��� Bی
!� -"ا��� ال;
Bم&�ه uZوی ���&� N!
� ح'ود الk"ام� ال��5*� ال � ��م+ !� م��ر� �� وأول هRی� ا8خ �ری�. راه&+ ��� اخ �ری� یP#k ال �
 أن ��5" ا?��

'ی� �H ی� ال"�

8ت ال,�d ال#��� ال'�N ل�� �;�, > درا�� ) ال#,�رة/ ال��G(ل'را�� ال�:م ال,Z"ي ��� ال`&�6� ال5�Zة خ�رج م"ورم+ ��lR ا?خ
یPA أن ی'رس *��O�Z ض�� اخ �k-�ت أخ"ى 8 ��+ ل��5*�ت ���k إ8 "�رة �Rات م ���� ال#,�رة م� �#' �� ����*� ال�&�{ وذلe 8ر�,�ط هlR ال#,

�Gم&�� ��ل� N�#� ط ) 1"(م��Z* ی�ت
� !� مq� L م5 �
ال � أه�� �� ال'را�� ال��5*� ���`�ً " ا?*�"أم� ^�*� هRی� ا8خ �ری� !�
 أ8 ی�
ن ��d ا?��

H� الRي ه
 ال��G أو8ً وأخ"ًا��� الL"وج �� ����*� ال,�d ا?��H�B ا?��
�� �� م'ا*> ال��
ل إ*�5*� �,#' ��ل Hح �   .�� إل

� !� ال��5*�ت�
   :أ ـ ا?��

� ل��5*�ت !� هlR ال�"ح�� ا� L'ام ال���B ا?��
�� ل�دوات وال�&�ه{ ال � أ!"ز��� ال��5*�ت و�;,��H !� م�Aل ا?�
� ا?��#,� �� ¡"A*ا��
�� .    

6�  :?دوات/ 1  �Z*fن ا

*�� م��ول� إ(��� �� الU5ال ال �ل�" ی#"ف (�آ,5�� :�ً
ی� أ^"ًا !&Gل� ال���م� ال" B#Aي یR2"(م� ال.(   

"ی� م&R ��ل� ا� L'امً� ل�دوات ال � �
!"ه� ال��5*�ت وذلe و�
� ال�'ر�� ال5�

اب �� هRا الU5ال ��ل&5,� إل� أ��Aال P�;� ��3ء م&�� ل #"ی�!
 ��*
�� ��
إ��Hط "وه� حP5 �#"یq (�آ,5
ن ) 4"(و-q ل�&j ا?د�� حO P5"اN6 م�H 5ة م� ال��5*�ت"!�� ) 3"(م&�Aً� ل�5*ً�"ال�,'6� ل���

Cزی

ر ال �
ر ا8خ �ر ��� م�   ).5"(ل�

� إل� الeZ م"ة وا�
� �,#s ا?���

ل ��
���ولH' ذهP هRا ال #"یq ال��5*� ل���Hوال ��
وإل����� م,�ش"ة ) 6(ح'ة !� ش"�� و(
د ا?��
 ��*
� ال � �#&� �'را�� ال��G ��م�"��ل��5*�ت ل #"ف �����
ص ا?د�� مB��H ال��5*�ت ال k&ال ��را'� �&#� �3   ).7"(ل�5*�ت �gل

� �&�ء ��� هlR ال�
� ال�;��H ه
وأه� م� �'م > ال��5*�ت م� و��B�� B6 إل� ا?��#, :   

� ال#,�رة"ـ �
- �! d�� ال#,�رة"ـ   .  ال,)
� ال#,�رة"ـ   .  ال,�d !� م
ر!
ل,   ).8"(ال,�d !� د8ل� ال#,�رة"ـ    .  ال,�d !� �"آ

� !� هlR ال�"ح�� ا?ول� O"ی�H !� م��ر�� ال&j ا?د�� آ�ن ل��5*�ت م� �� اخ k :ال�&�{/2  �
�-�ت أخ"ى، ض�C !� �#`��  ا� �'ت ا?��
 �A &ات ال�Rال eلR� ���H، ��� �,�> و��� �#'l لUخR� Rا�> ولRا�> م���,;� P)

ی� ال � ی#]ل ال&j ا?د��، ��و�"آ]ه�، هlR ال;"ی�H ه� ال,&

�,
*> (��زًا مH�Gً� 8. ��-"ی� ه�&� !� ال,�d ��� ی& �J داخB ال&j م� �:��ت �"آ�� j&ف ال"� eلRو8 ل ' ی3�� إل� ال#�ل� ال�Lر(� 8 م� �#
��
* �� م5 &'ًا إل� }�ه"ة ا8*]ی�ح الRي ی&�5H ه
 *53> إل�
   :م� �"یP وی�
ن ال,�d !� خk6�k> ا?��

�d !� خj6�k هRا الL"ق i ـ ا8*]ی�ح �� ال��G ال#�دی� ��م� وذلg� eن ی�`B ا?��
ب ���Hً: مC ال�5 
ى ال5#�دي ل��:م وی# ," خ"�ً� ل> وی�
ن ال,
�`ً� ��� یB�Z أرآ�ن ال�'ث ال3&� !� ا?^" � B-?ا Cا�

ء "ل�Aول �ً&
ا�' حHخ"ق ل� 
�! <�� Cاض
!�� ا8*]ی�ح �
ى خ"وج �� ال&�u ال #,"ي ال� 

   )".9(إل� م� �] و*'ر ح&ً� iخ"


ب !� *;��> !�8*]ی�ح !� هlR ال��ل� ی �'د ��ل5�ق الRي ی"د !> ال&�u ب ـ ا8*]ی�ح �� ل�G ال&j ال � ��`B ال5�ق الRي ی��� حk" خj6�k ا?��
�O
5{ الL;�ب أو ال&j والL"وج �&> ه
 م'ار ا?��
ب !� ذلe ال�* 
وه
 �#"ی) q'ی' ل:*]ی�ح ل�� ا� ,"l -�ح,> ری3 �ر ( 10(ال#�دي وه

� ��� (�ء �> م� حk" ل��Aل ا�

ث ا?���> الRی� ح'دوا م�Aل ال&�u ال#�دي م&#"(ً� ('ی'ًا !� ال,H��5ج �� ال�&��ج ال#�م ل"Lال#�دي !2*> ل� ی u�&ل
 "�
6� دي ��&^ �   ).ال��G ـ ال#,�رة(ل��:م ��ل��G ال#�دی� إذ أن آ���� ی5 &' !� �#"ی3> ل���
ب إل� م&�{ ل�5*� ی#
د إل


یً:O "J &� ل� ��
B ا?����� أن م`B هlR ال;"ی�H !� ال �� B6��
 ل �
ن م�B ر!s وردود !#B -"ی�� ل�� ا� &'ت إل> م� ش��� ال�&�{ و(�3ف ال

ر �� ]ر" ا?*�"و*,R ل,� 
!��ن أن ح�ول ل  Spitzer و��ری� ا?دب ��
� ا?��� u�"ی� . ال"�
� ال�'ر�� ال5�
L� 8"ج �� "!2ذا آ�*+ أ��

� ال�'ث ال��5*� وا?*�م'ان ال��G و�� ال�'یd ال��5*� !� ح' ذا�> !2� u�"� ر[ ,� ��
 إ8 أن م&�{ �, ]ر !� م��ول > ر�u ا?��
ب  ).11"(ن أ��
��
>، �"ض� ل�&H' وال A"یr م� ِ�,s#� B ا?���� �" : ��kح,> آ�ن، ر�E إ�,�ل �#s ال�'ارس ال35�3� وا?د�� وال��AلEم&�� و ���ال�

 eوذل �ً*�� أح��� ا8� & �ج وال
-q) 12"(ا�> !� الRا�� وا8*;,���Ef""ال�� �H�   ).13(حP5 �,�رة !"و" ول3� > ه
ة �

" أن هlR ال���ول� !� إ���م E"�*?ل�� م� " ا

ره� و��م م'ر�� ح�{ �� إل� م �ه�ت م�Gی"ة ل�'ا*�� ا?-�� !2*�� �5 �' ش"��
وإن ("ت ا?��

ی� وأول�� !� *J" دو8رسو(
د �#s ال`G"ات ال � -�,+ ا� ال,&�
�ب ��� ال'88ت الRي �Eب �� ) 14(?��E"  <أب ا?ل5&� *53> !�� ی 3;� إل

�ب }�ه"ة  ول�E ��ال���A "ی"آ] أ-
ل>، و^�* La Phrase"  ة
&� ��! d�" *53> ال,�
� Bأه� �ر "ال 
" ا?*�"هlR ".. ا?*�"م# ,"ًا إی�ه� م'ان }�
� ال��Aز ���ً� و(P �]ل هlR ا?*� و��ل �ل� �]ل ��� ال "آP ل�� ال � م� أنH,ی �ی� ول�"kوال:ح � ��J" ح � �G"ق ال�Z"وع ال#��� !� ال:ح �

�   ).r,k�)15 ال���A مA"د �:��ت �
زی#

�6��
ث ال5�� !� م�Aل ال,�
:  .ب ـ ا?��  

 )16 (Lال qا �#"ی
;�ب ا?د�� آ�� ی"اl ه�ل�5:فأن آً: م� ��ل� وأ�,��> �' (�� 
م ��� : �g*> ذو م5 
ی� ا^&�ی"ى دو8س  Hی ��ا?ول �k"ی
 qا ال #"یRه B`ی;"ح�� م �ال  ���Zب إ8 أن ال��;Lا الRن ه
��
م ��� مHح�ف ی �ض�& �6��
ی� ود8ل �� ال#�دی� الRا�� وال`�*� إیGال#,�رة ال�

��آq ی��� إ�: ل�L;�ب ا?د�� ه� ال �ل�
3� !� ال&� Lم �
ي وا�خ" خ�رج �� م'ان ال��G أح'ه�� : �م� �:�� م ,�دل� �� م5 
یGأح'ه�� ل
� ح5,�� �� ال�5 
ى ال k"ی��  �k"ی�� وا�خ" ض�&�؟H;&م �
ل� آ"ی5 &� خ�-� ال���f Bم� �:�� ���) P5ح �6� ا?د��� �H'م ال5

   .*� وال�5 
ى اfی��6� حd �,"ز هlR ا?

****************************************************************************** 
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 ا�س����� ا������

  'H*و ،'H&ت، وال��ث، وال'را��
ر ح'ا^� �� ال��3
م، وا�A�8ه�ت، وا?-
ل، وال3"وع، وا?�:م، وا?�J&م� م ��
آ`" ال�'یd !� ا?��
ب وا?��
� ال�'ا^� ال�#�-"ةال&H'، مO C"ح �#s ال�
روث ال,�
� ه� ال�]ان ال#'ل الRي 8 ی&,G� E: .� ال#"�� ض�� ����ت ا?���"Gال �A�&ن ال�
ل �

<&� [�" "  وأ�
ال. ال �

ل ا?ول� م� ا?���ث وال�;,
��ت ال#"��" رو8ن ��رت"و " �k3م�ت وال'Hر ال�'k �. 



 dی'��د –!#�� ا?��
ب ال� '��� ال � �UخR م� أ!
اl – !� رأي ش�"ي م#5" �� ا?دب و��� ال��G، أو �#,�رة أخ"ى �� ال��G ال;,) 
 ه

ر ��ل��Aل#Zأو ال �ر ال3&
#Zال <�5* ��"ات !G ا�+ وال�
�� ال`! ���
 وال�#�A، و�� ال��G ال3&� ال � � � .أه��� و��,u ��ل&

""ح وی &�ول ��� ا?��
ب أ*
اع ا?�
ال إذا أخR*� ا-;:�

 �Rلe ی �"ك ��� م5 
ى �� ال��G آ&�Jم ��م ومA"د، و�� ا?�
ال "��! ،

ی� ال�Lل�k آ�?-
ات و*�J ال���A ود88ت ا?ل�3ظ Gم ال�

ي، !�
 8 ی"�,uH! u ��ل#�G#��ل ال� �8�� �;�� ال#
امB ال� Zخ�ض#� ل �6[) C6��
آ

 Bٍ�"م ��B� P5 ی &�ول ال#:م�ت ال�Z "آ� �! B,H 5وم)�HO
�
ی� وا?���ل ال3&� و��6" ال&�J ال"م]ی�، و ) ال5Gا?�"اف ال� �� �حd �&'رج �
)�HO��)ال,"ا (B,H 5وال� B�"ال� �
�ً� م� ال�5
ك ال,Z"ي ال�Z "ك �* lي ذا�> ��� ,�ر
Gال� B#3ول ال�& � d�H(و� �] الـ . حO��)م ) ال,"ا
�� ال#�

��*g� �kل�Lی� ال
Gال� �ح' ذا�>، !� �ي !
Gم ال��J&ث 8 �� ال'�
ا*� ال�"آ� ال � ���� هRا ال� �� d� � &�ول ال��G م� زاوی� ال�'ث و�,
Bآ�م �أد� B�� �" (�ٍر أو (��ٍ� ��Hل !� ح'یd ��دي إل,#� �! �" م#^g� ��� 'kHره� آ���� ی
- u5ال م� أ�
B�Z� �H ا?�O
� . آ�ل5

�H واO
�
ی� وآB م� ال5Gال� PB ا?��ل��C م�Aل> م� ��
� ��H ی e��Z مC ��� ا8( ��ع و��� ال&n3، وی'!#�ن ��� ا?��
ب إلO��)ل,"ا

ص k&ال "53� �و��� ا?��
ب ی'رس ال��G ا?د�� آ�� ی'رس }�ه"ة ا8*�"اف أو ا8*]ی�ح، أي م�Lل�3 ال;"ی�H ال#�دی� أو ال� 
�#� !� . أو ا?د�� إل

" .ال #,

�؛   E:,ی� وال'H&ال �& kLن ل&� ش
� ال#"��، إذ ح"ي �&� أن ���
ل�&&� 8 *#'م و(
د ا?���ث وال'را��ت وال�Uل�3ت وا?�:م وا�A�8ه�ت !� ا?��
�� ال#"��
"ًا ل���J&� ن
 .! "ا^&� ی]خ" ��,�دئ *J"ی�ت !&
ن ا?دب وا��Aه��> و*l'H و�:E >، وال � �r�k أن ��

 'Hرد ل
! ،��

*� و*�Hد*� ال#"ب ال� H'م
ن �� ا?��
ب وا?��E:� ث'�B ال�`�ل –�,� � �&' ال��5آ� !� م3 �ح ال#�
م ��+ ��ب – ��
� ه
 أن ��" م� ی "�P " ا?��
ب الG� PO�Lال� �Hی� ... P�; م� ی "G� B6�5أو ال " ،�E:,ال P�" ال,�ن وم� أر�� ا?��ل� l'&� 

ب !�?"، وه��

Cط ال�5م�Z* ك م�"�� ل"��� -�دف ال��Hم !��> أو �&>"ال! PE"! ،ل��� ال� H�� B�#! < .، وأ^" !

 ،<�
وأدرك �,' ال�Hه" الA"(�*� �#'د ا?��لP !� ال#"�� !� دB68 ا�A�fز، ! "ك ل��,'ع ال�"ی� !� اخ �ر ا?��
ب الRي ی&��P م
ض

ب یA�ء ��� و(
l ش � وأ*��ٍء���3!�?� Lي .  مRال ��� ال'�� !� ا8خ �ر ا?��
�� الRي ی
ازن �� �&�-" ال#�B ال3&� !� ض
ء ال�#& Hی �J&ل�!

<&� " .ی"ی' ال�,'ع ال #,

�'^> �� ش,�� ال#:��ت �� ال#:م�ت  � �ًH8ح �ل��Aرة م,�"ة ل�� �'م> ال�&�{ ال

ه"ه� -) �! �*�)"Aه" ال�Hال ',� '&� �J&ی� ال"J* إن
� ال#:م�ت ��� ال�5 
ى ا8� ,'ال�، وه
 �:��ت �� u�"� � ورة، و�� ش,�� ال#:��ت ال�Aت ال���:#� B,� م� l���م� أ 

ر ا?!H�، وه�� ال��

�J� <� يRآ>، ال
� ال�,'ع !� اخ �ر آ:م> وإ(�دة �,�> وح�� �� � �-
kLم �Hی"O ��� �J&ال�:م ��ل �! "�Jل ی��Aر، وم'ار ال�" ال�]ی� ا8خ 
 .ل5+ إ8 ا�f'ال الRي �j L �> ال����ت، أو ال H'ی� وال gخ" الRي یj L �> ال�
�C أو ال�"آ�ت ال � �j L ا�f"اب

 �!�ل&�J ا*�A5م و�:ح� !� -
رة (��� �&��P الRوق !� �Eی� إ�'ا���، وی � ال&g� �Jن �gخR ال���� م��*�� ال�&��P مC ال5�ق !� إح��ٍم � 'ا�
� � ��C ل> ال�� �� ال #,"ی� ال�&��,� !� �&��N د8ل� ی,&Hال q{
J:ل ال&53�، م�� ُی�'ُث �&��,ً� �� م3"دات ال���A ی3�� إل� �B5�5 ال�#&�، و�

�C ال�F3 ال�
ضC الRي یPA أن ی�
ن !>، وی�g� ال�#&� م 
ن ال#,�رة، !�� .'ر(ً� و!N ال��ل� ال&53�ا?ل�3ظ، ویgلq هRا ا�A5*8م ��Aو�ً� ��Hً� �,#ً� ل�


م !� �� ال "آP و�
ة ال#:N6 وم �*� ال"�u، !2ن م&�{ الA"(�*� ه
 ال�&�{ ال�# ," ال- �
م ��H� م� ال#:��ت ��
�Aم �Gوإذا آ�*+ ال�

ی� ی��د ی�J" !� آ �ب Gد ال��H&ل� �*�)"Aوم� أّ-�> ال ،��"Gال#�ل� ال "� .یH"ر ذلe م��' م&'ور، آ�� "ری �Zردز"لـ " م#&� ال�#&

و8 !�B ل�F3 وح'l م� حd ه
 لF3 إ8 !� . !�ل��Aل !� *J"ی� ال&�J �&' الA"(�*� ی�
ن !� �#�لN ا?ل�3ظ والB�A وم:ءم �� ل��#�*�

ي و-�E >، وم� ^� !� ال&j آً: م ��مً:Gال� P .ال5�ق أو !� ال "آ


مً�Hم �E�kال �ی"ى ! Fح�Aآ�ن ال �*�)"Aال B,وض"ب م� و� �E�ً� !� ا?دب، ل �
ن !� -�� ال;,C و(
دة الe,5، ?ن الZ#" !� رأی> -HHح 

ی"k م� ال n&)ال&5{ و. 

P��&ال� q�
!�B آ��� ���B د8ل� �&��P . و�#' }�ه"ة ا8خ �ر م� م�
*�ت ال&�J �&' ال�AحF ل�� �H'م> م� �&��Pٍ د8لٍ� �� ال�F3 وال�
� <
م �#�> �,#sال��Hم الRي ��Hل !J&ق م"ا��ة ح�ل ال��� �! Bا ی'خRوه ،��� N6:م��*�� ال �ال���� ! C�Hً� ل�,'أ ا8خ �ر الRي یH�. 

 ��*g� �E:,ر �&' �#"ی3> ل��r ا?��5م"وا�� �&�ن ال�3L(� !� �" ال�k3ح� ی
ضr أه�� ا8خ �kر ال�:م و��ول��زم ال�O"H(&� !� ". اخ 

ل ��م�؛ !`�� ر��ل� وم"�B وم"�B إل>م&��ج ال,��Gء iراء Hن ال
وال"��ل� إ*�� ��
ن !� . �' �#' أ���ً� ل&J"ی� ال �H� !� ا?دب وال&H' وال,:�E و!&


ل ��م�Hن ال
" ال�"(
ان م� ��� ا?دب ال�L-� أو !&^g آ�ن ل> ا?^" وال �H� ال� � و!� .��ق، وهRا ال5�ق إن أح�5 �,�> و-�E > ��� ی:53* �6
��ء وا?�&�ءk3ء وال�G�,آ:م ال �^ qی"Zال dی'� .��� ه"م هlR ال3&
ن الi"Hن ال�"ی� ال�#A] ^� ال

> وا� #�رة وآ&�ی� وم�Aز، ,Z� م� ،��
� ال� &E:,ن ال
��E ا?د��، و�&'رج ض�&�� ال3&kال �
ن !� ����� P ... . وإ*�� اخ :ف ا?��ل


H� ل��J3 أو ال���A أو ال "آPوال��Aز ه
 آB لBH* F3 �� مH�وآ�ن ال�,"د !� . ض
�>، أي أ*> ح'ث ا*]ی�ح أو ا*�"اف �� ال�#&� ال

ل �� ال#"ب Hأآ`" آ:م��"آ�م�> ی <,Z ل "ال
Hآ�ن ی � ��&kال �وال#�5"ي ! ،"�HH�، وال��5آ� !� م3 �ح ال#�
م یRآ" م`B "ا8� #�رة أ��� م� ال

>، وال�&�ی� أو�C م� ا�k!fح ��لRآ"هRا، !���� آ�ن ال�:م خ�,Z ل�� rی"k ى م� ال
�H، وا8� #�رة أ�H�ً� !� ال'8ل� آ�ن أ���، !�ل��Aز أ��� م� ال!. 


ل رو8ن ��رت � �� �مC م:ح�J أن ". لn أ�'ًا أي ش�ء �
ى ا8� #�رة "  !� ا?��
ب �g*> – م`ً: –!��ذا �q� L أ�
ال ه8Uء ال� H'م
� �'ی'ةا8� #�رE:� �ً*
&! ��� '� l'&� ة. 



 Rأن ��رت �' أخ �" إلZ* ا?('ر �&� أن B� ،
!���ذا *�Z 5' ��:م ��رت !� ا8� #�رة و8 *# ' ��:م ����ء �"ا^&� ال#"��، !�ل�:م ه
 ه
� ا?�B ه� ال �Hء ا�ر�� BH&م>، أو ل
� أدب ��� <H,Oم� �"ا^&�، و ��

اO"!�35 > ال&H'ی� !� ا?��Lارد ال
 .اء وال�35�3ت وال #"ی�3ت والL,"ات و�

 C� A:�� ا?دب ��ل�� �وال`,�ت ! ��kد ل> ��ل
�Zر وم
�Zم �,وال'را��ت ال&53� ال � ��م ��� ����ؤ*� ال� H'م
ن آ`"ة، !�:م ا�� � 
'6�kHم�ت ال'Hم �! P .وال'را��ت ال&53� �&'م� ��B ال&5

 ��Hل وال
Hن ال

ص، و!� ا8خ �ر، !'را�� !&k&ال �اف !"�� وال&53� ل�lR ال3&
ن، وم:ح�J ا8*]ی�ح أو ا8*H�Lوال �ال��Aل� وال3&
 �J&� B�Z� �� ال#"��
� �' �r�k �&�وی� ��
ن م'اخJ* B"ی� ل���E:,ی� وال'H&ی� وال
�"، وح'ود ال �H�، ودرا�� ا?��لP ا?د�� وال&^g وال "^g وال

� ال&j الi"H*� وال�'ی`� والZ#"ي وال&`"ي!> ال#:��� N,;و� ��&��ت ('ی'ة �' 8 ��
ن إ8 م#�دًا وم�"رًا ل�� . �ت ��;kاد م"ول5&� ���(� إل� ا� 
�ً�Aد �"�ً� و��H&وال �E:,ل3> �&' الg* ول� l�&3أل. 

� م� ذآ"*�l م� إ�� rواض B� ال#"��، ول�lR ال#&�وی� إن درا��ت ا?� �ذ ال'آ 
ر م��' �"آ�ت أ�
 ��� دل�
" وال ;,N ل���J& ال �م��*

ا!" الL,"ة !� �"اءة الi"Hن و��
م> ال� &
��، و�"اءة ال�'یd و��
م>� Cي م'H&وال �E:,ا^&� ال"� �! ��� N6:ض#�� ال
� > م� .ال � أ�;�ه� !


ف ��� ا?�n ال�Z "آ� �� م�
� ال#"�� إل� ال�
� لH"اءة ! �'ف م�دة ا?��H� ال&j، و�#�ل{ ال&J"ی�ت ال ;,�
&�ه{ ال,�d !� أ��
� و�"اآP الB�A ود���88 وم� !"kوال ��
kی� وال
Gوال� ��، ول3+ اl�, *8 إل� ا?ه�� ال��Aل
ص ا*;:�ً� م� ال,�d ال,:E� وال&H'ي ال#"�k&ال

uم� روا� ��!. 

' م� O"اN6 إن iراء ا?� �ذ ال'آ 
ر أ�
 ��� ل�� أه�Aوا8* �3ع ��ل ،C!�&دة م� ال�!fوا ،�E:,ال "اث ال �! "J&إ��دة ال � ��؛ إذ ی'�
 إل
 dی'�
ل ال#"��، و�:�E الHت !� ال�
ي وال&H'ي، وإ�"از و}�3 ال,:�E !� إ}��ر (��لGوال� ��
kوال �ی`� وم&�ه{ ال'رس ال��5*'�ال'رس ال

qی"Zم#. ال �� ال��ل " ,"ة �� اf*�5ن وه�
م> وiم�ل> و^�H! > وح��ر�>، !�ل,:�E � #"ی��3 !��*+ ال,:�E ال#"�� Hل� rk3ال�:م ال �H��;م " �&#�
"^g � �H� ال� �� ^:^� أ��5م. *BH ال�:م ال�#," ��� !� *n3 ال� 3&� إل*�5*fل ا��وه&�ك ح�ل واح'ة . ح�ل ال� 3&�، وح�ل ال� �H�، وح�ل ا8^&� م#ً�: وال

 � .، وه� �#�دة ال� �H� !� ال'اری�"الi"Hن ال�"ی�"م� آ:م اo �#�ل


ی� Gط ال5:م� ال�"Z� ��

*> ال� &&3� dی'��، واf!�دة م� ش
اه' ا?دب الE:,ت ال���;kال� Cم� �3"ی B�H ال �� > إل�! 
آ�� ی'�
���#� �E:,ال��دة ال uر� �
ن، دا�ً� إل��
ی� و��3 ال���� ال&kم� وال '� ل �
ن ح�Hً� م ��k، !�ل:حN ی3E:,وم ��#� ا?!��ر �&' ال s#,� 

>، م� م#"!� و(
l إ��Aز ال,�ن الi"H*� وال�'ی`�H3وال�53" وال �وال&��' ا?د� ،�E:,و�8' م� اآ ��ل ال#'ة ل�&��' ال ،N��5وق . الRال �و�8' م� �"�

ل اH8ت !� ال�Aم� م �H,O � .ل#"��ال,:E� !� أ��

�� م 'اخ��k م �H3* ",� � :ویrk3 ا?� �ذ �� أ��
ب �'ریn ال,:�E ال#"�

�Bk ال Rوق ال��Aل� م� خ:ل ال��دة وأ��
ب ال#"ض� ل�Hال �E:,ی� وال'��Hال �E:,ال . ،�E:,ه' ال�Zال#�م ل� ��'ث �� ال�#& � ��Hال �E:,ل�!
��ري وال��� ل'ى ال� �H�وا?^" ال&53� وا8( ���� وال, .��Hال ���� ال�L-� ال � � 
ل' �&�� �Hال �ه lRوه. 

  

 

   وا�س�����ا�=>;���#   

�
ن �� ال��3
م  qH� 8 �&' ال�' ال'�N آ`"ة ه� ال��3ه#�Aة، ! "اه� ی"� آ`E:� ی�
Gت ل���;kل�  l"J*و  r�;kال� �وم"اد!>، وأح�*ً�   و�

ن هRا آ�> #�A3ً�أخ"ى ی&k� q&k* ل&� أن r- إذا N
ي مC ا8خ :ف ال��5*� ال#�Gال��5ر ال� n3* �! Pk� �
8ً د8لHح eلR� ا
��Z�C، ل� Cم  

�ً�

یً� م
ضGل �ًH��ت.  د��;kال� lRج م� ه� �ً�، ی*
��� الRی� ش�ً: ح]ًا ش��ً� ذو�ً� م�
�� ال,:�E وا?���;kم  g اءة وال"Hإ��دة ال �. ویB  إل
�� *J"ت ال,:�E إل� مq� L ال��3
}�ت ال��5*�� ال�POِ�L وال�B,ِH 5،  !� إ�Oر �
ا-��  ال��'دة  !� C�Aح'  ی

ی�  �&���  وال � �Gش3"ة ل   

�، ی � ��'ی' م'ل
ل�� وا*;,����E:� �!�H`ال � أن ی�Zرآ> !�� ال;"ف ال`�*�  "ض وی3   ال � ی"(C إل�� ال;"ف الPOِ�L�ُ،  وأ^"ه� ا*;:�ً� م� ال�"(#
B,ِH 5�ُج ال� �
ي، ل �'ی' م� ی�Hرب ال'8ل� ا8-;:ح�   ل"��ل� رم]ی� �Gا�3�8ق ال� eذل B`ل� :ً#! . 

       C��  ا الRه B`م 'A* 8و  �ا-�
�  ال �
:�>  ا ل���P  !� أ����� �! "k Hي یRل >  ال��د  ور"Aم �
ي ی  ��Gل } ��A"د ا* ��ء  & �� ��'ی' *5
�'د ال�r�;k *'ر(> ض�� م� ی#"ف ��ل�BH ال��5*� ال&5{ ذا�>،* �
ي !� ذا�> ولRا�>   وحGال� �&� .  ال��Z�، الRي ی"آ] ��� ال�&

       j&أ  !�ل"Hی  �
ي و��� ا8*]ی�ح !>،  *53> �&53> ل�Gی� (��لGال� �J&ل�� j L� ،ی�"^g�  رًا
���ً� د8لً�  و8 شe أ*&� *��F حEو �ً�� دا8ً م
> O"ح الU5ال ! �> ؟ : خ;��ً� ُی&5H� ؟ وم� مj&م� أ* { ال 

  rًا أ* وواض') <،�E:� �*�5ل ل�Aظ،  م
"ي �:E�  و��ل&j والL;�ب م� �#' أآ�دی�� ���'ي إل� �#' �gوی��  ی"�H� ��ل���A و��ل��3^g�  .
r�;kم ��� ال,:�E ذا�> *A' وإذا و�3&� ���;kم �� و�:E�، !�?ول :   اخ :!ً� ��� �� � �Aوز ال�5 
ى ا?��
��  ی A> إل� و}�3 إ�:م&!   

�3  ال3&� �&�� یk H" ال�r�;k ال�gل
ف إل� م5 
ى أ��
�� iخ" م#"وف ��?��
ب{
 ذلe ال&�u   ا�f:م� ال � 8 �"�� ل�`B  ال`�*� ��� ال
� �:E�م� ذلe آ�> *5 & {. ال��Aل��� Bأن آ  ��، وه&� ��B اfش��ل�� �E:� Bآ n� ال,:E�  ول� u�"� 8و ،��
� ال,�� وا?��� u�"&!   



B3G* م� (�� أخ"ى دون أن ��
� ��Rا �L"ج م� *;�ق وا?���
 ال,�� �&'م� ��'د م�Aل�� ال�#"!� ��ل&uH! j، دون أن � �Aوزl إل� م& {   أن ا?��
 . وا�f'اع  الH"اءة  �&k"ًا ه�مً� و(
ه"یً� !� إ��دة > الRي ی# ,"ال&j و��ر6

       ��
�H  ال��5*�، و8 ی&;,N م`B  آ�ن م� �H'م ح
ل ال,:�E وا?��Hن ح? eذل ،�� ال#"��
�   ذلe ال�:م ��� ال,:�E وا?����;kال� 
�!�H`ال ��� �'د م�5رًا واح'ًا، ی��� وم"(#� �� ال,:�E ال#"�� ال � �'ور ح
ل �&�-" �
ا-�� ه� ال��Aل�
�5 > أ���  : B,H 5وال� B�"ال�

� ال�5 &' إل�� م� ا(Z* B' ه'ف واح'!�H`ال �C  وال"��ل� وال�"(#� ال�Lر(�Aل Bق ش�م�;* �! <��
ي، و��'ی' (��لGوق ال�Rال ��Hل ل
-
 ه
 ال
 .م�3]ات ���� ال 
ا-B ذا��� 

� و�B#A م&��� �#'دًا د8لً�، ی
ح� ل�,�حd أن م�Aل `"ة وآ       �
� ال,:�E وا?��� Bk3� ول أن��   م#"! > م ,�ی� وم &��s  ه� ا�A�8ه�ت ال � �
��ت�;kو�'م ال ��� م� ال� ،��ب ال'�� ا8-;:ح� ال��3
مE �� 8ا 8 ی&,� إRن وه�ي ل> أ�,�ب  والR  وم'ل
���8 ا8-;:ح�، !� أP�E ا?ح

� ه� -��E ('ی'ة ل�,:g� �E^"ت �"وح ال#k" وهlR ال��5�ت ل5+ إ8 �:�,ً�.  ��� رأ��� ال "(�� �ّ'ة�
��ت، وا?���;kل���   dی'� .  ال

 Gل ��� �
یً� ی'ل ��Gمً� ل
�، وآRلe ال#"ب، ه
 ال&J" ال� ا?��
ب و�3k> م�3�"Gال ��

ّي ح'یd ی,�d !� ال
��B6 إن ال'ارج وال�gل
ف �&' ا?��
 l"E �� l[ـ
ی� ، ال � ��P5 الL;�ب ال#�دي او ا?د�� خk6�k> ال #,"ی� والZ#"ّیـ� ! �ّGال�.  

 ��*g� ـ�ّ�
� م5 
ی�ت الL;�ب او8ً ، و�" و�' �"ف �,' ال5:م ال�5ّ'ي ا?��H� �� �&3ال�:م ال <� [�� ی�! d�
م ��� ال,H� ، إذ �6" م&�ٌ{ ل�5*ٌ�� �
� و-q ل�ّ&j ا?د��، حO P5ْ"اN6 م�H 5ة م� ��� اf*�5ن�
��?�!، �ً*�^ �*�5*fن ا
 " .أ-&�ف ال3&


ي ل�ّ&j ا?د�� Gل,#' ال��� �ا?د� 'H&اح ��م ال qا ال #"یRوی& { �� ه , �E:,ال ��� �� Bk� � ال �H��و�' ش"ع آ`ٌ" م� ��ح`� ال#"�� ال,�d �� ال
B ال�`�ل و�� الH'ی�,� �� ال�'یd، وآ�ن م� م&�� ���
�د– 8 ال�k"  � ا?��ّ� '�� . وال'آ 
ر م��' �"آ�ت أ�
 ���  ش�"ي م

�5� ل'را�� ا?��
ب ا?د�� !� ال,:�E ال#"�و�' �'أ ��ل�'یd �� ال��5ّت ال#�ّم� ل#�� ا?��
ب ال � .!H' ح�ول ش�"ي �ّ�د ان ی�ّ'د ال�#�ل� ال"6

Eّ+ ان ��E:,ال ��� �  .آ�� ی �'ث �� �:م� هRا ال#�� ��ل#�
م ا?خ"ى. … وأن *&P5 ��� ال,:�E ال��  *H"ن �&> و�

  -:أم� ���ت ا?��
ب، وال � و-��3 ش�"ي �ّ�د !�� 

� ال�gخ
ذة م� ا!
اl ال&�س،    .1# .و�� ال��G ال3&ّــ� أَن هRا ال#�� ی�ّ̀ـB (5"ًا �� ا?دب و��� ال��G ، أي �� ال��G ال;,
"" وإذا أخR*� ��-;:ح    .2�

ل " �H* أو : !,2م��*&� ان �ع ال3&
إّن م
ض
ع ال,�d !� ��� ا?��
ب ، ه
 أ*
اع ا?�
ال و8 ��� ال&

 . ا?*
اع ال3&ــ�

 �J*و �kل وال

ّیـ� ال�Lل�k ال � �,�d ا?-Gم ال�
� ('ی'ی� .  ال���A ود88ت ا?ل�3ظ وم� ه&� ، !2ن هRا ال#�� 8 ی"�,u ��ل#���#� u,�"� B�

ّیـ� ال�Lل�k وه�� Gال� �
ا*Hأّ�� م� ال �
ا*� �
ل إل-

ی� م� أ(B الGال� C6��
 : ی"آّ]ان ��� ا?�
ال، أي ��� ال

1.    �HO
) ا?�
ال ( مR�! ، Bٍ,H 5ا ال#�� یl"J&� B�Z  وه
 �,�رة �� �
ا*� � &�ول ال&�J ال�L ��3 ل�#:��ت ال�Z "آ� �� م"�Bٍ و-: ��� ال�5

ره� - u5م� أ� : Bآ�م �أد�ّ Bٍ�� �ٍ" (�ٍر ، أو (��� ��Hل !� ح'یd ��دّي ال,#� �! �" م#^g� ��� 'kHآ���ــ� ی 

 2.   �HO��)ي-: ��� ال,"ا"Z,ك ال

�ً� م� ال�5* lّي ذا�> ��� ,�ر
Gال� B#3ول ال�& � �وهRان .  ال�Z "ك �� م"�Bٍ ومBٍ,H 5  وه
 �,�رة �� �
ا*
 .ال#���ن م ����Zن 

N درا� > ��� آ �ب ,;� �G,&ه'!> ی �ل���5آ� ، وه
 إذ ی"ى أن ) م3 �ح ال#�
م(وی �'ث ش�"ي �ّـ�د �� م&�A> !� هRا ال��Hل ، !�
 آ� یBk إل
�  -: ال,&� !� آJ* B�� B"ي � gلq م� (�*,


ا�'   .1Hال�&�{ أو ال P*�)  ����� .ال � ی5 "ش' ��� ال�Uلq ح� یC�A م�د�> وح� ی
� :  (�*P ال�
ض
ع  .2A�&ال� ��ل�'را C�L� ان �G,&ی �ة ال [
اه" ال� �Jه"ة أو ال�Jی' ال'� .أي �


ي ^� یRآ" ش�"ي �ّـ�د �#s ا?م`�� ��� ا8ض;"ا��ت !� ال ,
یP ال,:E� �&' ال��5آّ� وا�,��>، ح � ی#;� ال�5
غ ل�#"ض  . ال,&

> !� ^:^� آ P ، و!� ,Z ث �� ال'�
Oّ� ی > ، ذلe أن ال5,Z ع ال

Oّ� !� م
ض &�ول الA'ی' �&' ال5! ، ��� 
أّم� ال'آ 
ر م��' �"آ�ت أ�
 
� م#�ِل� م �]ة �Rا��� وإن اش "آ+ �#&
ان واح' ه�� qHم"ة ی Bآ)<,Z ر ) . ال

Oّ�،) أ�
 ���(وی�qZ ال'آ  ذلe ا*> �"ض ال� ('ی' ال5

 d" وال�#�*� ) ال�Zه'(ال�Zَ,> وال�Zَ,> �> ، وا?داة وال
(> وال�
�O : ال,:�E ال��H'ی� م� ح^g وال �G��?ث �� ا'�ـ� ال � � ّ�Hال �E:,ال �وإل

ة Hوال. 

� ال5ـUال م;"وحً�    H,و8ً            -:وی�&� �
ص ا?د�k&ـ�-"ًا �� �&ـ�ول ال� �E:,آـ�ن ��� ال Bص                ه
�k&ال e��� r&�� ی`�� ل'�� ال�
آ�مً: ؟ وهB (��ءت ا?���
�E:,ق أدوات ال
� ���e أدوات �3�
 !درا�ـ� وا!ـ� ؟ ذلe أن ا?��

 
�ی� qZ أن (Rور        و ا�:ح8 �

د       ,  و ال gم:ت !� ال��G �'ی�� �'م اf*��5ن          ا?���)
إذ و-��+ إل&�� �#�s ال�:ح��Jت ح�
ل        , و ال��3" و ال

��رات الH'ی��    ال#:م� م� ��   ,  ال&kرة ال�����    , آ�ل*�*
�+ !�� إ��Oر ال A"��� الRا���         , و ال#"���  , و ال"وم�*��  , و الH� م:تg� ال lRأن ه� "�E , 8
   ��

ر , و ال�Jه" أن ال gمB !� ال5:م� *k� �� 8 gZ' ال�#"!� . �"�� إل� م5 
ى ال#��� و ال�
ضk * '� آ�� , ��! e�Z ال 'k� B�  ��!"#أي ,  ال�



       �&
*&�     , م� م&;�N ر!s ه�&� م#"!� م#L� '� اس
�� �&;�N م� أن الHی"Efا ��Zال ��ل�'ر�! , ��#� ���#� s��&ی �k Lو أن ال� ,  P�Aی eلRل
e !� آB م� یH'م و ی�Hل �Z م� ی]�� و ال B�� Nی'k م ال'� . 

 
    Rأخ� ��^     ��
�    ی ,��
ر م��H� C'م ال#��� و ا    م�&�{ ا?���*��5*fم ا
�5
ف (�� ل�
ك    آ��ن و , و م�" ��"اح�B �'ی�'ة    , ��3�k خ�-��   , ل#���   J-Lacke( ال3

" م� �� ��� ) 1632 – 1704E  ��أن ال'را ��
 . !� �l"k ل� � �Aوز إ�Oر ال&J"ی� ال#�م� ل��G و !�35 �� ال&J"ی� ا?��
      ��  و أول م� د�� إل�
"   , ا?���

ي ( و �' *J" !� هRا ال#��  ��&�Jر ل�5*�  ) 1914 – 1857( ال#:م� !"دی&�*' دی5G) ل    �ر !�3�5��J&�� nو ل�

  �#��' ذال��e?*��> �;��"ق إل��> !u��H أ^&���ء آ:م��> ���� اfش���رة ال� &
���� ���'خB آ����� !���� �����l     , و ���' آ�*��+ أ!����رl و ���53"ا�> ح��
ل ه��Rا ال#���� م���'ودة    , 
  C��� Aم �ش���رة !��fة ا���� ال ��� ���'رس ح)

ل�!���Rا ال#���� ی��'رس �&��� , م��� ال�A �#���ت و ال ��� ی����� أن ����
ن (��]ءا م��� ����� ال��&n3 ا8( ������   ��ل��5

              �6��� "E 

ا*� ال � ������ و هHو ال ��J*?ا rض
"         –اfش�رات و ی��

ل دي ��� P�5ح –            <� �" أ*�> !��    ,  ل��Rا !�: أح�' ی�5 ;C أن ی#�"ف م�هE
 lد
N و(H� .�#� داP6 ل 

�H  أن     H��ا   و ال�
5
ف ا?م"ی�� ��Zرل] ��
*'ر ��"س        ?���
د   ) 1914 – 1839(  ل� �R� ��6�� ���� r,kا�> إ8 �#' ال#�B الRي ��م �> ال3��Aو ال

ل           , ال � �Rل�� !�� ه�Rا ال��'ان           �Hإذ ی ��#� و ال;,*��5*fم ا
�C ال#���Aأ*��� ش��م�� ل '�H #ن       « : و ی
 , ل�n ���� ;�� � أن أدرس آ�B ش��ء !�� ه�Rا ال��

]ی�ء , و ا?خ:ق , آ�ل"ی�ض�ت  !� � ال�"اری� , و ال�Aذ�� ا?رض� , و ال���ء و ��� ال Z"یr ال��Hرن , و ال,k"ی�ت ,و ال'ی&�م�و ��� الe��3  , و ال�
 ,    n3&ات    , و ��� ال
�س و ال��
ازی�  ,  و ال&,R ,و ال&�5ء , و ال"(�ل , و ال�:م و ال�5
ت , و ��ری� ال#�� , و ��� ا�k �8د    , و ��� ا?-Hإ8 , و��� ال

� أ��س أ*> *�Jم����

ل
(�  أ����و م� هRا ال�&;�N أ-,�+ اfش�رة ال'ال� م��� آ�ن *
��� ض�� ��� . »  ��
  . ا?��
 

�3 ا8( ���� لÌش�رة          {
" ی"آ] ��� ال�
�       ,    و إذا آ�ن �H;&�3 ال�{
" أن   , !2ن �"س ی"آ] ��� الE  �Hال��J"ی� ی k:ن �,#���� ا�8�k و^
.  

�   و ه�Rا      �,�
رت         �
و �,#�� ل&���g�Z ا���A+    . و ��'دت م&�A> و -�رت ح�H: م#"!��   , و -�رت ���� ���Z+ م3"دا�> ,  !� الH"ن ال#Z"ی�    ا?��

م���� : ا��Aه� آ,"ی� Hال#:م� و ی'رس م �q ال#:م� !�  Ch.S. Pierceال�#&� و �' م�' ل�Rا , ا?ول ی��ول ��'ی' م�ه{
� � و ال`�*� ی"آ] ��


8ت Hم� م l�A�8ا اRه ��� �م�ت و �' ا
�ت ا�k�8ل و *BH ال�#����F. de Saussure .  
�     و ال� gمB ی� qZ أن ال"ؤی�      �

ل ال�#"!��            ا?���H�
د رؤی� ش�م�� �
ح' ��� ال)
q   و ��"!s ال    , و ����رب �3 �+ ال#��
م        ,  ل�&�k ,   ول����!��� م

       �*�5*fال�#�رف ا uر� �
ل ال�#"!� ال�O ��� ��3� L"ی�N ال�q�Z ��� م�5 
ى م�Z "ك �&����             . (�دة �;�r إلH�, و !� ال
�+ *r�;� <53 إل� �B��3 ال

ل          �H�
م��ت ه�lR الHی��� م� إدراك م ,            Bال#�م� 
� ال�3"وق    , �#"!��   و م#&�� ه�Rا أ*��� ���G� ا�Z*8;�ر ال         ا?���
�� و ه�Rا ال#�م�B ال��Z "ك ه���� ��H,� و

 � .ال�#"!

م ��'ور ال�
ح�' ��� ال#��
م و ��'ور أ*�5&�               ,    و هRا ال�&;�N ی&�}" م&;N ال�35�3 ال � �,�d دا��6 ��� (�
ه" ا?ش��ء                �H� ��*ول أ���و ه�� م&�R ��'ای �� �

  Cا�
� و ا8( ����      , ال#" أن ال�3رق �&��� ی��� !� أن الB�� ,       5�3 م�Jه"l ال;,E      م م��
���N�;&� �3 ,  '�H&� ,  B م� ال ��5ؤل ��� م��3� ,  B��#� ,  u�"� ل
  ���&
ا*P ال�"�,;� ��f*�5ن و ��ل�>            , �Aه" ال
) �
 !� ا?خ" إل�� ا?-�B ال
اح�' إل�� م3 ��ح ی��B ال��G] ا*��5*f�             Bk� �^ , �#' ذلe إل,k� �و ه ,

    N�;&� 8 ��&���
&���        , �Z"ح> و , م� م�3
م م� ل l"53 و ����>     , ا?��� u�"ء و ال��و ��#&�� iخ�" إذا آ�*�+ ال�3�5�3     . وإ*��� �&;��N م�� ال#:م��ت آgش�

ن    ���!�ن  , �&;�N م� ال��

د   , !� !�� اf*�5ن    ,  �&;�N م� الB�Z     ا?��)
� ال#�n , و r�;� 8 إل� أآ`" م� و-q ال�� ,   r��;� �� م� ال�35�3 ال


د )
 .    !� ال#`
ر ��� م3 �ح ال
�و م#&� هRا أن ال"E,� ال��م&� !�         �
و ال 
ا-B ال�ZمB و اf*�5*� وراء آB }��ه"ة  . و ال � م�زال+ �5"ه� ه� ال"E,� !� ا8ح��O ��ل���  , ا?��

'ة ال�&�ل إ8 أ*> 8 �' م&�� , م3
دة #� �,E"ال lR:ب –و ی,'و أن ه �ؤ و ا8"A زم� ال �! – � .  ?*�� ا?('ر و ا?ول

ح           �O jL�� ة"J&ال   lRه ��
�� یjL ال#�
م ��3k ��م�     ا?��!  , �*�5*fم ا

ح�� !� م�Aل ال#��O أم� ,  �!�ن ا� L'ام&� ل�Rا ال�&�{ ی��5' ���


م ����ل�#&� ال��'�N ل���lR ال������ ���� �� إل��*���5*fم ا

ی��B ه��lR ال#������B ���8 ����د ����� ال���&�{ ال#����� . ��� ���� ال�&���ه{ ال gم���� و ی,#��'*�, !�ل'را���� و ال 
  �q ه�lR ال���دة وو-���3 و ال�q�Z ���                   , ا8*;,��&�k � r��5ی�' م��� ی"A م� ال �
ل إل� م5 
ى م#-
و ی � ذلe ��ل5;"ة ��� ال��دة ال A"ی,� و ال

   �H
ا*� ال � ������      , أ�& �� ال#�Hص ال:L �* #�م       . ^� ا �ال  �B م#�� و*��3k ح�g�Z&� d ال'��� م�� ال #�"ف ����           و ا?���ل ا?د�� ه� ال��دة ال A"ی,
� هlR ال��دة و م� ال 
-B إل� مr�;k م�'د ی�k" ال#&�-" ال�L ���3 ال �� � ��
ن م&��� ال��Jه"ة                   -
kخ )  ��آ��� �&g�Z ال#���� م�� خ�:ل      , ) ال A"ی,

 �
ا�' ری�ضHل �H,O q&k ال#:��ت ا, ال ���
ر ل�*�5ق ال�A"دة ال � �k ح ال"O ال#&�-" و م� �� u�"� � ل. 
�   و �,#� ل�&J"ة ال�Zم�� ال � ��] ��� م&�{         �

اه"       , ا?���Jال Cم� Bة ل� #�م'��Hي          , آRال#��م ال� u��!�*�> 8 یB�k3 ال��Jه"ة ال A"ی,�� ال
اح�'ة ��� ال�

  <! "�J� , وض� ���� � � B� 8[#&أ*> 8 ی'رس م "E <م��
Hو م <��-
kم`: ل> خ �ا?د� j&ل�!         ���J*?ا Cا�;�> م�"� q�Zم�� خ�:ل آ <���� ��! <#
 �3� Lال� �)

ل� . أي ال5�ق ال�#"!� ال#�م ل�`�H!� ال,Z"ی� , ال5

 
�    و ل�H' ����ه� و ال���3 و ا?دب م��5ه�� آ,��"ة !��� �;
ر  �
و , و ذل��e 8ن ال3&�
ن ���'رس !��� ه�Rا ا���Ofر آ2ش���رات    , !��� ال��'رس ال&�H'ي ال���'یd  ا?���

  Aم �ش�رات !fا     �� �P5     , �ل الP5 �� �3 أه�! �� ( �B ل�
*�� أی�� أداة (��ل� !�fش�رة ال3&� , 8 ل�
*�� أداة ای�kل� ل��#&H�
ال�Z#"  , ال"���  , ال�
 , �kHال"وای� , ال (.... <�-

ی� !� !"ز ال�#&� و �Gش�رة ال�fرك ا�Z�. 

 

� ا���;� و ;� +�رة اHن*�ن E�2 اآ�*�ب ا����Bم م3B ا����Bل و ;�B ا��?A�6B        ب�@ا ا��?�ر ت5= ا��رج	 ا'2> ;� ا��2        ;�'س��ب�	   

     	;��� ا�I6� اع                         , ا��ا�2 ا�@ي�Bو إب =Bت�اص �B�; ار��Bب�س NB��O و PB+ا��ا �B�; EBإ� QBوز ذ��B��;����:م�Bت ���Bث ا���اصB= و ب�B@ا ���Bث ا�B�R> و        ,بB= ت
 .اUب��Tر 

 
 
 

 و ا�W6 ا'دب� ا'س��ب�	 



 
 �BB;'ا X�6BBم	ب���BBس 	BB�Rر����BB�2	 و ا����Rام أ;�BBTر م�?�BB	 ب�BB'دب و ب�����BBم ا��YBB*�Y	 و اUجBBب�س 	BB��%ا�� Nت����BB*م �BB; �BBب ا'دب�BBZRرس ا��BBأن ن [BB��   

 =�������م= مP ث:ث	 �62ص� ا'س��ب�;���  : 
 Uا��%�ي : أو �رم�زه� :ا��6? P-ب� 	ن?�ص� +�م_ ا��% Xاذ ن���  . 
ا�AB�a و ا���Bرئ و ا��+AB ا���Bر��R و ه�Bف ا��س��B	 و ا�BI�وف        : ا�@ي �aدي إ�E أن ت�O= ;� ح*�ب�6 م��Uت `�B� �B��%	 مB5=            : ا��6?� ا���Y6 : ث�ن��  

	�2�� ا�d ..... اUج
� و ا��Y*�� :ا��6?� ا����� : ث���5 ���� .  و �A�T 32 تeث�� ا�E�2 W6 ا���رئ و ا�����= و ا�

و إذا ح����B وج�B�� �B    , و إذاا `�B�62 =BY شf�B ا�W6B         ,  ه� إب�از ب�g �62ص� ا�T:م و ح= ا���رئ E�2 اUن��f�B إ����B               ��ب�	ا'س:    و ���ل م���ل ر��Yت��     
��ة �Oص	    � ا�?�دق ه� وح�f ���� ;� ا���رئ اس���ب	 U ت�= ;�B ا��B�ارة و ا�B�6= و ا�?�YBء           ا�W6إن  ) : ر����ردز  ( و ���ل ا��6+� اHن����ي     , دUUت م

32     N*Yن �ا���2 	ب�ت�  ,   W6�� m��?ا���رئ ا���� ا� ��ام�:آN ح�سB	 ا���+PB و اUن��BIر أي أن ا���Bرئ NB��2 أن ���+PB آB= ا';�BTر و ا�6�X��B          , و إن م� �
 N*Yن W6ات ا��Yم���6ت أو ش <��
 32. 

��ك ب. U س�� و U م*�د     ) : زآ� ن��] م��د    (    ���ل ا��6+�   ����B; X         ا���ار ه� ا���ء ا�BR� �Bل وم�B�YنUا �B; اك��BشUا �Bو ا'ه �B����3 ا���ع و ا�
 oم3 أح�س� ���*Yن . 

      =������ �%�6� Nأن W�Rب�    و ن��Bي                ا'س�B�6ي ا���B%ا�� �B?63 ا��B2 تU�Bا�� PB�و ا��B6Y ا�����B و ج�PB هf@B     , ا��B�Y6 ا���U�B   ,  أن ��BTن آ�ش�B; �YB ج
���=         . ���g اOq� و ��] أن ���م ا�����= E�2 أس�س م3 ا��ح�ة اUت?���	             ا���6ص� م��ابZ	 و ��6�6 ب�E�2 ��p ا      B*;�'د�] و ا'س��Bب و ا��س��B	 و ا�

 . و اUس���ب	 إن� ه� ج��� ح���ت م�?�	 ;� س�*�	 واح�ة 
�Bد ا��%B	 communication  (      EB�2(إ�EB أن دور ا��%B	 �B; ا���ص�B=      , ا'س��Bب�	 ;� دراس�N ح�ل ;�*Y	 ) ر��6� (    و �@ه] �رم�Bز أو  : ���B; mBp ا2
���	 م���دة و ه@f ا��م�ز ه�B ا���B ت�TB= أس��Bب� �?m�B أن           ) codes( شY�ات  �ت�= دUUت م��6	 و ا��م� +� ��Tن م���ن� ب��U	 واح�ة أو ب�UUت اح
   .أس��ب�	 ��راس	 م���T�Uن 

 
 

 
 
 
 
 
 W6ا'س��ب�م���ة ا�  

أي أن�� �%	 ن�;�ة م3 ا���eف و ا���دي ;��W6 , ب= ت*�ه� ;� إ�2دة ص��`	 ا����ة و ت����T , 6�= ا����� ب��;��U N ت , ا'س��ب�	    ا��%	 
أي أن ا��eو�= ا�@ي " . إنN إO�اج د�U	 ا��8Y م3 ا���U	 ا������	 إ�E ا���U	 ا���ز�	 : " ���ل اب3 رش� ,  ب��ج	 إ�E ا��eو�= و إ�2دة ا��eو�= ا'س��ب�

� �����ح ا���6	 ا��%��	 ���P ا'س��	 و ��Yان E�2 �� . ا��eو�= ان��ا;� 32 ا�W6 و 32 ص�رتN ا������	 " اب3 ح�م " �
 

�ل ا��%B	 ;�آ�*�B_ ه��B	 ج���Bة                    ,  ا���ص�   ا�W6   و �%	   ��Bاس �B�%ت ���B�
�6 و ا�B@ات� ا�W��BR و ب���Bو ا�� ��Oا�Bا� EBرج� إ��BRو ا� 	م3 ا��-�� _��Yان
�     : ( و �aآ� أدون�o و ذ�Q ب���N ) ب= ه� و ا';�Tر ش�ء م�ح�  ,  �%	 ا���� ��*_ وس��	 ��= ا';�Tر        (ح��  ��B�ا� �Bب�ا�� ��Bا�� �B; 	%ا�� ,   �Bت��� 	B%� ,

� م*� ر+��� �2ب�ا              �*��Y م3 ا��ا+P و م3 ا����� أن تTت 	أ�62 �% ,          B�Rا� 	B%ب� �����و +�B	 ا�W6B   ) > و اHن��Bج  و ���� ا���� ا����� ;� أن �*���ل �%	 ا�
3 ;� ;�����N ا��6Y	       ا'س��ب�Tي ت�ا���2  ,                             m�ZB?م �B���2 <B�Z� ت�B+:ا�� �B; 	T�Bش f�B3 �62ص�Bأو ب NBت���ا��B ب�B���O NB*Y6 ب3�B آ�� �Bأو  ( ب�� ���Bا��س

 	��Uت ا����
��� ) . ا�

 

 : و ا�?�� اHن*�ن� ا'س��ب�	* 
 

�Bل أب�B د�B]    . �2ل ا��%	 و ا���6	 32 ا�?�� اHن*�ن� ا���pري و 32 ا��ؤ��B و 3B2 م�TB:ت اHن*�Bن                    , ���2��	   ا ا'س��ب�	   ��o م3 وراء ا���اءة     T;
   Nب����Bp+�6ت ا���Bدة ا���B تXB*6 ن�B; ��B*Y                     ) ج���	 ا��YRء و ا�����      ( ;� آ�B�اق +�B�تN إ��B�� EBب ا�Oو ا ���Bا�� �Bرؤ� 	B���
 �B; Xن� 	��ن ا���2eم3 بa�

fو س�ا N��� ,  	�� !!مeس�ة ا��Uدة و ب��	 ا��ت , و تm6 ا��ج�د اHن*�ن� 
���	 ا���p	 ا��
ذات م��Uت ج���ة و ب������ ;��W6 آ�m�?� N 2:م	 م3 ا��:م�ت ا��ا�	 م3 ح��B ا���B; =TB    ,  ا���2��	 ا���ص�ة ه� �%	 2:م�ت    ا'س��ب�	  و ا��%	   

     6
�	 ا��ت�Z	 ب���ج�د اHن*�ن� و ب���ؤ�	 ا��eم��	 ذات اUت��ه�ت ا�TY��	 و ا��Y*�Y	 م� ج�= ا�W6 ا���صB� ن?�B                 بN��6 ا����� ا��Z6ي E�2 ا����ب	 ا���
���Bدة             , م6���  , ت�ا����  ��ح E�2 ا���ا�� ا�6?�ص ا��-�	 ا�%���	 و E�2 ن?�ص ا���اءة ا�YنUا Wن Nم��دة  إن 	Z��62 ن ���U ���أ م3 ب�ا�	 م��دة و �6

 . 



�B�اق ح�BودW ,     g�B��� U f ا��eو�= و ه� ��T= ا�*aال ا'آ5� إ���ح� ;� ا���2 ا�6��ي ا���اث� و �:مo و�*��3Z ا�W6 ا����ي ا���ص�                    نOا Uو�Bم�
���رات ا���س و ا��eم= و ا���+P و ذآ�ء ا���Bرئ             , E�2 ا��E6 ا��اح�    Oا <�����NB و إ���             , ب= ����
��B> م:م*B	 ش�YB;�	 ا��EB6 و ج 3B2    EBج إ��Bو ا��� NB2

  Nج�ت�م�6 ,                        X�6Bأم�م م Pل ا'وس���m ا�Y� � ;�NB ا�B�5T� م3B    أس��Bب� ;��W6 ه� ا���ع ;� آ��6ن	 ا�@ات و م� ا���رئ إU ذات أO�ى ت��� 32 نW ج��� م
�:ف و ا��R> و اHن��ج OUد و ا�����ح و ا�YنUا , �����ر مO 3:ل أس��	 ا���> ا��ا�� . 

 
 

 ــ�رىءا�
ــ? و ا�ــ�
 

5= ا��ج�د ا'دب� �*f�6 إU ;� ح��	 ا����ء ا���رئ ب��W6 . ,  �� ح�و��6 أن ن� ����> ه@ا , و �3T ا�W6 وج�د م��� , ;�'دب ه� نW و +�رئ , �� U و
 . و م3 ه�6 تeت� أه�	 ا���رئ و ت��ز �ZOرة ا���اءة آ��2�Y	 أس�س�	 ��ج�د أدب م� , ا��ج�د إU ب����رئ 

���د ح*] اس�����N� �6 و م�ى ت�6�2�Y م�N   و ا� W6ا� �و م?� W6�� 	�*6ي ب���م?� ���ت� 	��و م� دام_ ا���اءة ه� , ���اءة م6@ أن وج�ت ه� 2
 W6�� ي�م?� ���اءة , ت��ف أي ن�ع م3 ا���وري أن ن��pم3 ا� Nن�; , m��?ا� �T��� Nه�a� ءة�YTب��ر م3 ا� Qت���> ذ� P�Z�*� . 

 ) : ت�دوروف  ت�;��ن آ� ح�ده�: ( ث:ث	 أن�اع م3 ا���اءة   و ت�ج� 
1- 	�
P , و ���6T ت� مN�:O 3 و مN+�; 3 , و ه� ن�ع م3 ا���اءة 2��> و ت����ي U ت�آ� E�2 ا�W6 :  ا���اءة اHس����و , م���	 ن�� ا�A�a أو ا�

��2	 أو ت�ر� . ��R	 ت��م= ا�W6 آeنN وث��	 Hث��ت +�p	 شR?�	 أو اج
�ت , و ���6T تOe@ مN6 ��ه� م�f�6 ;�� و ت��Z ا��E6 ا��Iه�ي ح?�ن	 , و ه@f ا���اءة ت���م ب��W6 :  ا���اءة ا���رح	 – 2�Tب�� ;�ق ا� PYت�و �@ا , ت

 E6��ت , أو ��Tن تT�ارا س�ذج� , ;�ن ا���ح ���T� ���; W6ن ب�-P آ��ت ب���	 �oY6 ا��Tا� oYن ���� . 
  

�T*� آ= , و ا�W6 ه��O �6	 ;� دا���O م�6;�	 ب��ة U ت�د , ب�6ء E�2 م���Zت س��+N ا��6Y , و ه� +�اءة ا�W6 مO 3:ل شY�تN :  ���اءة ا���2��	  ا– 3�
و ه@ا ������ , � و ت��أ ;�N أب�� م� ه� ;� �NIY ا���-, و �@�Q ;�ن ا���اءة ا���2��	 ت*�E إ�E آ�A م� ه� ب�
3 ;� ا�W6 , ا���اج� ب�3 ا�6?�ص 

 . و E�2 إث�اء م���Zت ا��%	 آ�آ�*�ب إن*�ن� ح�pري +��� , أ+�ر E�2 ت���	 ح���> ا����ب	 ا'دب�	 
 

) ا���اءة ا��Y�T	 ( م��6ج� �Oص� ;� ا���اءة أ
�> N��2 م?m�Z , اس��Rم ;� ب�g +�اءاتN ���د م3 ا'2�ل ا'دب�	 ) ��ي أ���س��  (   و ا�TY� ا�Y�ن*�
Y?= م� ب�اN�O م��ش�ة , " أ���س�� "  ;� ه@ا ا�p�ب م3 ا���اءة ��Z6> و, � U و N6
ب= ا���رئ ه� ا�@ي ���م , م3 م���	 أن ا�U W6 ���ح بT= م� ;� ب�

 A�T( أم� ا��6+� , ب�� �ت��Yاءة , ) م���ل ر��ا�� 	Yب��� 	ص�O 	��62 E6��;	ا'س��ب� Nب�� ه@ا ا��6+� أن ا��Iه�ة ا'دب�	 و ��ى) . س���ت�Q ا���� (  ;� آ
ث� ب�� ) . إ�����2 , م���� , ن���� , ص�ت�� ب:`�� ( وأن E�2 ا���رئ +�= ا��ص�ل إ�E ا���U	 أن �QY شY�ة ا�W6 ا�����6	 . ه� ج�ل ب�3 ا�W6 و ا���رئ 

 . �> ا���اءة ا��eو���	 ا���	 و ه� م�ح�	 ت��ي ;��� 2��	 ا��Y*�� ا��5ن�	 ����, ذ�Q ���م ب��اءة ث�ن�	 اس��ج��2	 
 

ا��� ت��م E�2 رص� إح?��� ش�م= �T= أب�6	 ا�W6 ا����6	 و ا��:`�	 و آ= , اH`�اق ;� ا���Tن��T	 ا����	 , ا���اءة ا���2��	 ,    و U ت��6 ب�@ا 
ج���	 ا��YRء و " ;� آ��بN " آ� أب� د�] " آ� ;�= , � م� ���= ب�g ا��راس�ت م��د ب��ن�ت إح?���	 ���اآ�] ا�U W6 روح ;��, ت�آ���تN ا��%��	 

 ����ج��_ م3 ا�6?�ص , 32 
��> م��دUت ر��-�	 و م��6�6ت ب��ن�	 , ح�� +�م ب�راس�ت ب���6	 ������ م3 ا��?��� ا�T:س��T	 و ا���ص�ة , " ا�
  . !ا�����	 ا���	 ن?�ص� ر��-�	 ح*�ب�	 ج�;	 

 
� Hح�ى +?���    آ� ;�= أ��p ج�آ*��ن ����آ� ;��� أي ت�آ�] دا��O ;� ا��?��ة إU و رص�اf , ) ب�د��� ( و ���Y س��اوس ;� دراس� �و ه� دراس	 �

��� م� ه� ذو أث� ;�6 و ب�3 م� ه� ت�آ�] �2دي , ���6ول نoY ا��?��ة ب���راس	 و ا�����= ن�+�p ن�X , ) ر��Yت�� ( و ه@ا م� ج�= , و �� ���وU ا��
 . ا'س��ب� ا���م= اHح?��� ذا ا��ص� , *��ن و س��اوس ج�آ
 
 
 

 .  أس��ذ ;� ج�م�	 ه�ر;�رد ا'م���T	 .  م ;� م�س�T 1896و�� : ج�آ*�ن 
 .  م ;� ب�وآ*= 2= أس��ذا ;� ���ن و ن����رك 1908 و�� .strauss  L: س��اوس 
 . �	 آ���م���  ن�+� و ب�ح� أم���T أس��ذ ;� ج�م M. Raffaterre: ر��Yت�� 

 أس��ذ و ب�ح� ;� ا�6�� ا���ب� ب��م�	 ��6ن  : آ�ل أب� د�] 
******************                                                          

 
 أو , ا���رئ ا����5 : ن��� ب��: ه� ن�X +�ا�� س�f ن�X ) ر��Yت�� (    ���م    و ;� ه@f ا��راس	

6�ذج� ا���رئ ا�(  ( Eإ� ��� N�; ( و 	ا�@ات� 	ب���+�p	 (  E�2 أنN ا�W6, ) ر��Yت�� ( و ب@�Q ���م ��6 , ا��� ت��أم3 ا���رئ و ت6��� إ�E ا�W6 , ) اHس
	 ا�����	 ه� ) اس���ب	 �T) ا����2 ( م3 ا���رئ و ا� 	ب���� إU ب�� أن ���6و��� ا���رئ و ��f@�� , ��2 اUس�� U Q3 ذ�T� و N+س�� Pم E+:��� N*Yن Eإ� Xت�
و +�اءة ) ب�د��� ( ��?��ة ) ر��Yت�� ( و ه@ا أه� ;�رق ب�3 +�اءة  .  م3 ا���رئ إ�E ا�W6 و ��*_ م3 ا�W6 إ�E ا���رئ اUنZ:+	و ب�@ا ت�Tن , ا�@ه�6 

 . ج�آ�*�ن و ���Y س��اون ��� 
 

   P�� ����] ;���� إ�E أب�6	 ا��?��ة ', ;� `�Z	 ا��ص� ا���Tن��T ) ر��Yت�� (    و �*� U أدرك أن ا���رئ Nص� , ن�وري أن ن�pم3 ا� o�� Nن�; Q�@� و
��� ب�3 أب�6	 ا�W6 , و أي ب�6	 U ت��ث أث�ا ;� ا���رئ ;�� ب�6	 `�� مaه�	 ���ص� , آ= ب�6	 ش���	 ;��� ��P�Z ا��ارس أن , و مO 3:ل م��و�	 ا�*�

����� ب�3 م� ه� W��?O م�� A��Rم �O) أدب� o6م3 ج 	 , �Tا�� Eإ� Aب�اع . �66�= ح��6@ م3 ا��صHا �*Yت U 	�63 , ) 'ن آ= +�ل ب�6ء ( و ا'بT� و
	 , و �� ح�و��6 أن ن*���6 م5: , ه@ا U ��ج] أن ��Tن آ= +�ل إب�ا�2 Iأن Pا;> ;��� م��	 ب���6	 �Y�'	 اب3 م��Q تIأن ) f���+ ���6 ) واح��� ,�; �

 Qواح�ة , أ��2ن� ذ� 	م��6 �; ������ U 3 ه@اT� و . N� ب�اع و ��*_ س���Hت*�> ا U 	�6�6 أن ا'ب�� � . و ���6T ن���	 �N , م



� إ�E ه@ا ا��� ح�E و �3T م� أن ���� ب�6 ا'م, و +� تOe@ن� ا����ة إ�E ح� ا���Q�T ب��رة ا�E�2 ��6 ت���= اUب�اع ,    و آeن ه@ا �����6 ;� ح��ة م3 أم�ن� 
 	�p� .و �6�@ ح��N م3 اHنY�اط , �6�@ن� ب�� , ن�� ا��6Y�*� ��6 ب���ل ��@f ا�

�	 ا���ازن ب�3 ا�@وق ا����� ا���;� ا�TY�ي و ا������Hج� و ب�3 , ) ا���ازن اHن��Tس� (   م� �*E ب��أ    و م3 ه@f ا����ل�و ه@ا م��أ ���م E�2 ح
أو م� �*U , E ب� أن ت�Tن ان��Tس� ���o ا���س� ا�@ي ن�e �62 ا���رئ ن���	 Uس������O " , ��� Nص	 أس��ب�	 "  أي أن ا���6	 ��T ت�Tن ,ا���6	 ا�6?�	 
   mـــــ�Z?أي أن , ��I	 م��دة بeنN م��2	 ا���ج��ت ا��� ������ ا�W6 إزاء +�رئ م��3 ;� ) : و�Y%�ن� إ��ر (  ا��6+� ا�@ي ���;N , ) أ;> اHن��Iر ( ب

 ����	 ا�6?�	 , و ه@ا ���6 أ��p أن ا���رئ U ��اجN ا�W6 ا���6 م��وU و وح��ا , ا�W6 ه� ا�@ي ����ح +�اءاتE�2 N ا�Iل ا'ن:O 3م Nب= ��اج�
��س�	 ;� U وN�2 و مO 3:ل ذآ���تN ا���ا��	 ا���6ص ه� م��2	 ا�6?�ص ( ب����اءة ا���6ص�	 و ) ج���� آ��*���Y ( وه� م� ت��;N ا��6+�ة ا���%�ر�	 , ا�

 .) و ه� م��ع ا�6?�ص ا��� ن*��p�ه� م3 ذاآ�ت�6 �62 +�اءة م�PZ م��3 , ا��� ن�� ب���6 و ب�3 ا�W6 ا�@ي ن�3 ب?�د +�اءتN +�اب	 
�Oن?�ص أ E�2 	��Y6ب= م 	م6%�� 	ب�6 o�� W6��; �6ص� إ�d ......ى ت�ر��R	 �Y*�;	    و ا�W6 ا'دب� نW إن��ج� �*��6 إ�E ا�

����=  و ا��T� ��6ن ��Tن م��و�	 ���ه6	 ا�@وق ا�?��m أو آ� , ) ا���ازن اHن��Tس� (    و ب�@ا ;��أ ا���ازن �� N6م <�Z6� =أن�� أص E�2 اءة�ا�� oسa�
��A : ( ���ل س��اوس T� ن� ؟ : إن ه�ف ا����6ي ه� أن�سeت 	ل ا'دب��2��	 اآ���ف أس��ب ا'س� أي , ) ��ذا ا'2 N���و ه@f , أن ا'س� ��P أوU ث� ت

;�� ��رك ب%�� ا��-��2	 ( ��*_ س�ى م��و�	  	�2�-� أو آ: ���ل ا��6+� ��2 ا�*:م ا�*�ي ) . Hرس�ء +�ا�2 ا�
 

��ب	 ا��� ه� تTه�6   و م3 Tا� �ا���رئ م3 �62ص N2= ب�Y�� ��; W6ا� 	2	 ا��� ت�رط ا���رئ ;� إشU�Tت ح���N اHن*�ن�	 آ?�نP ا���= ا���ر( 3 +�
�Y*�� اUن��Tس� , أو�� ����U	 ا�6?�	 و آ?�نP ��ش�رة و +�رئ ��� �� 	Y�Tس��� ����2ة م 	رة ا'دب��� ) و ��@ا ت?�m ا�

 
  ه�6 أ��p  آ�A ن�� ا�W6 م3 أن ��Tن -��	 ���Z�ف ;� ;�m ب�ب ا���اءة ا���ة ؟ وا�*aال

 +� �T� Uن�ن مaه��3 'داء ه@ا ا��ور ؟, �A ن��N م3 +�اء   آ
  

3T أن نOe@ +�اءة م� E�2 أن�� ص���	 إU إذا , ش�ط أس�س� , ;����;	 ا���م	 ب��*��ق , ) ا�*��ق ( إن ا����	 ا������	 ��W6 ه� � U و 	اءة ا�?�������
 .آ�ن_ م�Z6�	 م3 م��أ ا�*��ق 

 م� �?] ب;����رئ �� ��� ذ�Q ا���2ء ا���ن� ا�@ي U دور �N س�ى اس����, ب= م� �3T أن ���هN��2 3 ا���رئ , ?�f ا��Tت] ;��   و U ���6 ا�*��ق م� +
 N�; , N*Y6� ت�qا��ور ا =��� ��� �� m��?و ا���رئ ا� , �Rم��� ت�ر� =� ت���;���Tت] ص�غ �N*Y6 ا�W6 ح*] م��N ا'�*�6 و آ= آ�	 م3 ه@ا ا�
	 ا��� تp= ح��E بT= , و �3T ه@ا ا�%��] , وE2 ا��Tت] ب�Np و `�ب N62 ب�Np اOq� , ���ا و م��2�6 م�T32 ا� [%� �إن� `�ب 32 ذه3 ا��Tت] و �

 ����Rت�ر� , A2�p���Zر ا�@ي ت��6ع ;�N ا��UUت و ت� ج���ة وت3T ا�W6 م3 اآ�*�ب , و ا���رئ ا�?��m ه� ا�@ي �*���= ا�W6 ح*] م��N ا��+ ,
 .   ت�%�� ح�E �62 ا���رئ ا��اح� م3 +�اءة E�2 أO�ى ��W6 ا��اح� 

  أو ش�2���  و ا���] o�� @��62 ;� ا�W6 و �3T ;� ا���رئ نN*Y و ه@ا م� أس��ب��;�نN ���� 32 تY*�� ا�W6 تY*��ا ,   أم� 32 ��2 ه@ا ا���2 ا���ا�� 
���N� e أن ��R@ م3 ا��R] آ�س�� ( ا���ج��3 ا�@�3 ه� �@آ�ن� ب�5ل -�بN اب3 س��6 و �?�ق E�2 آ= � U 3;�ن ذ�o�� Q 'م� ;� نoY ا��R] ب= , آ

 Pا�?�ن oY;� ن �م' (, 
 
 

 . و ه� م��و�	 ت?A�6 ا�W6 ;� س��ق ���N مP أمN��5 م3 ا�6?�ص ,    ;����اءة إذا ه� 2��	 د�Oل إ�E ا�*��ق 
 

� م3 ��2رة    و ��] أن�Yا��(    ن m��?اءة ) �رئ ا����� 	Yه� ص o�� ه� م�?�رة ;� ا���رئ ;�� و �;U 3�6 ن���ح ش��� اسN ا���اءة ا�?���	 , إن
3T أن ت�صA ب��?�	  و ا'س��ب�و U وج�د �?m�Z آ�@ا ;� ا�6�� ا'�*�6� U �ت��Y�62 ر� � و م�ارسN 'ن تY*��ات ا���رئ ا�?��m أو ا����5 آ

�� Aوارد أب�ا 'ن ه@ا ا��ص �و ه@ا `� eZRب�� ��Yوص 	ن��T3 إمp . W6ا� o6�� �6 م3 ا�*��ق ا'دب�T��E م� آ�ن ا���رئ م; , �و م�E م� آ�ن ;�ه
� أ, و م� دام أنU N وج�د ���E6 ا��5ب_ أو ا���ه�ي , ���آ	 اHش�رات و ن���	 ب����6 ;�نN ت�*Y�f ��� آ�N م���ل T�� ن ه�6ك م��ل�T� 3� Nن�; �و ���آ

 . و آ= +�اءة  �W6 ه� ت�*Y� �E�2 , N ا�?�	 م3 �2م�� 
 
   _2�Z�م3 ت���= ا���رئ م3 ت�بY�� P�ات ا�W6 إ�E م6�X , ا���T�TY	 ,   اUت��ه�ت ا�6���	 ا��� أ2��_ ا�����6	 و م��6 ا'س��ب�	  ا�*�����	 و +� اس

�Y*�� و ا��eو�= ح�E ن�e ات��f ن��ي ج��� ��ور ح�ل ا��eو�= و ت��د ا���اءات أ
�> N��2 م?m�Z ح���� ��W6 و +� أ
�> ذ�Q ا���6ن ���راس�ت ا��Rص	 ب��
 ) Qم�6ت��ا�� ( ,Hermenetique   	�6ص��3 ;�N دون  . Intertextuality و ��ت�� ب��آ	 ن���	 أO�ى و ه� ا�T� U 3��ا��� ت@ه] إ�E أن ا�W6 ا�

���ن ;� ذاآ�ت�6 ا��ج�ع إ�E �2�ات ا�6?�ص ا��� س��Rت ��� 2:+	 م��و2	 ب�3 ا�W6 و ا��روث ا���;� , N و ا���� m��?رئ ا�����; 
ه� +�اءة إب�ا�2	 ت��� إن��ج ا�W6 ا���وء E�2 -�ء س�*�	 م3 , ) ا���T�TY	 , ا���6ص�	  , ا'س��ب�	, ا��Y�T	 (    و م3 ه�6 ;�ن ا���اءة ا���2��	 

	Tب����ا�O	 ا�������ت ا���6ص�	 ا����وز م��أ ا��@ة ا�����	 أو 2��	 ا��@وق ا��T�� �6Yن +�ر�� م6��� ,  ا��� P*�
�ر ا���م �����Y	 ا���اءة �Hا ن�� أن ا@Tو ه
 	�Y*�Yو ا� 	ا�5��;� Nه:تaى م��
���	 ا���رئ ذاتN و م* E�2 ���
 A+��         .!و ا�@و+�	 و م�ى 
�+N ا�@آ�	 ;� م��ورتW6�� , W6�� N و ه@ا �
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